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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi, 13 martie 2018, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local
al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui
Mihai, nr.36/2018. Sunt prezenţi 15 consilieri locali (lipsesc nemotivat dl. Horvath
Sandor-Krisztian şi dl. Zima Marius-Vasile – consilieri locali) din totalul de 17
consilieri locali în funcţie și dl. Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na
Todor Maria – Secretar al Oraşului Valea lui Mihai, Rencz Csaba – Bihari Naplo, d-na
Szabo Eva – din partea publicaţiei on-line Erinto.

Dl. Horvath Sandor-Krisztian – consilier local a fost ales preşedinte de
şedinţă, în şedinţa din 21 februarie 2018, întrucât este absent, se propune alegerea ca
președinte de şedinţă dl. Karsai Jozsef-Attila – propunerea se aprobă în unanimitate,
adoptându-se Hotărârea nr.22/13 martie 2018 - care face parte integrantă din prezentul
proces-verbal.

Dl Karsai Jozsef-Attila – preşedinte de şedinţă îi salută pe cei prezenţi
supune la vot procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai
din data de 21 februarie 2018 – nu sunt obiecţiuni cu privire la procesul verbal, precum
şi Ordinea de zi al şedinţei din 13 martie 2018, adoptându-se Hotărârea nr.23/13
martie 2018, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

1. Pct.1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în Oraşul
Valea lui Mihai.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre. Am convocat această şedinţă de îndată pentru că în data de 19 martie a.c. vrem
să depunem cererea de finanţare proiectul Reducerea emisiilor de carbon în oraşul
Valea lui Mihai, care presupune realizarea de piste pentru biciclete şi asfaltare de
drumuri, precum şi înfiinţarea transportului în comun, cu staţii de autobuze pentru
acesta, cu destinaţie finală ARA România şi Colegiul Agricol nr.1, dacă va fi necesar
vom extinde din fonduri proprii. Toate cele trei proiecte de hotărâre sunt legate de acest
proiect, regulamentul de parcare este piesă de eligibilitate pentru proiect, taxele vor fi
aplicate în momentul în care se vor amenaja parcări.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, se votează cu 9 voturi pentru şi 6 voturi
împotrivă (dl. Baricz-Nanasi Ferenc, d-na Czegledi Iulia, d-na Nemeth Elvira-Iboyo, dl.
Papp Sandor-Gyorgy, dl. Popa Florin-Viorel şi dl. Toth Ferencz-Csaba – consilieri
locali. Întrucât proiectul de hotărâre se referă la administrarea domeniului public, se
aprobă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, acesta
nu se aprobă din lipsă de cvorum.

Dl. Nyako Iozsef – primar: dacă nu se aprobă acest regulament, nu avem nici
şansa de a accesa şi obţine fonduri nerambursabile pentru proiect, deoarece acest
Regulament este criteriu de eligibilitate. Taxele nu se aplică azi, nici mâine, nu avem



2

amenajate parcări, dar după ce se vor asfalta străzile şi vom inventaria locurile care pot
fi amenajate cu destinaţia de parcări, vom reveni cu propuneri.

Dl. Popa Florin – consilier local: problema este cu sintagma de parcare cu
plată, nu se spune unde, din ce dată, deci oricând se poate taxa parcarea în localitate.

D-na Todor Maria – secretar: vă întreb pentru ce să se taxeze dacă nu sunt
parcări amenajate în oraş. Acest Regulament oricând poate fi revocat sau modificat, în
acest moment este nevoie pentru că este criteriu de eligibilitate al cererii de finanţare.
Aveţi posibilitatea să faceţi propuneri pentru modificarea taxelor din proiectul de
hotărâre, dacă propuneţi o taxă de 1 leu, dl. preşedinte de şedinţă va supune la vot
propunerea Dvs.

Dl. Popa Florin – consilier local: deocamdată nu sunt parcări, dar oricând se
pot amenaja, nu va fi viabil, aţi văzut că şi în Marghita s-a încercat şi ulterior s-a
renunţat pentru că nu merge, de ce vreţi să introduceţi parcări cu plată. Propun stabilirea
unei taxe în plus pentru toţi proprietarii de maşini din Valea lui Mihai şi pot parca unde
vor, oriunde în oraş.

Dl. Pap Sandor – consilier local: aşa cum a afirmat dl. Primar, Dvs. aţi propus
taxele, nu trebuia introdus articolul cu taxele şi nu era nici o problemă am fi votat
proiectul de hotărâre.

Dl. Nyako Iozsef – primar: amenajarea parcărilor pe domeniul public se
decide de către consiliul local şi nu de către primar dacă la aste vă referiţi, dar Dvs. cum
credeţi că se va parca pe domeniul public fără să se plătească după ce se vor face nişte
investiţii? de exemplu în curtea blocurilor se parchează la întâmplare, când vom asfalta
şi vom delimita locurile de parcare în curtea blocurilor credeţi că se va parca gratuit? Să
nu se plătească nimic, consideraţi că aşa este o.k.? atunci din ce vom amenaja locuri de
parcare noi? Din păcate nu avem în proprietate atâtea terenuri ca să putem amenaja
locuri de parcare, dar nu vorbim acum de amenajarea parcărilor, aşa cum a afirmat şi d-
na secretar, avem nevoie de acest document fără de care nu suntem eligibili în acest
proiect. Regulamentul fiind aprobat de consiliul local, oricând poate fi modificat, chiar
stabilirea taxelor de parcare la 0 lei de ce să intre nişte bani în buget, dar indiferent care
partid conduce localitatea, de undeva trebuie să facă rost de bani să-l plătească pe cel
care vidanjează canalizarea pe domeniul public sau mătură strada. Putem fi populişti,
dar când ajungem la un nivel trebuie să şi primi ca să putem da, nu ca persoană fizică ci
ca şi localitate. Dacă acest document există proiectul va fi eligibil, cei care nu au un
asemenea regulament nu au nici posibilitatea de a depune un asemenea proiect.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: acest regulament nu poate fi aplicat azi
sau mâine, până nu vom avea o hotărâre adoptată de consiliul local prin care se aprobă
locurile de parcare amenajată în oraş, în curtea blocurilor, pe partea stângă/dreaptă a
străzilor din centru, avem nevoie de regulament ca în data de 19 martie să depunem
cererea de finanţare. Dacă aveţi propuneri pentru modificare, le trecem în procesul
verbal şi voi supune aprobării Dvs.

Dl. Popa Florin – consilier local: nu se prevede pentru locuitorii din blocuri
de la ce oră până la ce oră nu plătesc taxe; dacă aprobăm primul punct de pe Ordinea de
zi, nu înseamnă că se va aplica de mâine?

Dl. Nyako Iozsef – primar: dacă adăugăm o frază în sensul că aceste taxe intră
în vigoare din momentul amenajării parcărilor pe domeniul public, dar nu numai taxele,
chiar regulamentul propriu-zis, sunteţi de acord?
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Dl. Papp Sandor-Gyorgy – consilier local: domnule Primar, consider că acest
proiect de hotărâre a fost redactat greşit, nu trebuie să stabilim taxe de parcare, trebuia
să supuneţi spre aprobare un proiect de hotărâre cu privire la amenajarea parcărilor în
oraş, delimitarea acestora şi când aveam infrastructura necesară puteam să vorbim şi de
taxele care se vor percepe. Nu vrem să obligăm pe nimeni să plătească.

Todor Maria – secretar: pentru depunerea cererii de finanţare nu avem nevoie
de hotărâre de amenajare a parcărilor din localitate, avem nevoie de HCL de aprobare a
regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată.

Dl. Nyako Iozsef – primar: nu punem pe nimeni la plată, dar dacă ar exista
parcări amenajate şi s-ar taxa poate oraşul ar avea o sursă de venituri în plus şi Dvs. nu
vreţi asta, nu-i aşa?

Dl. Papp Sandor-Gyorgy – consilier local: ce bani va avea oraşul? Nici la
Marghita nu funcţionează? Astăzi nu sunt parcări, mâine+poimâine dl. primar ghiceşte
ceva delimitează locuri de parcare şi va aplica taxele.

Dl. Nyako Iozsef – primar: eu vorbesc despre principiile voastre, vă propun să
scutiţi locuitorii de impozite şi taxe locale, să nu plătească apa, energia electrică, TV
prin cablu şi veţi fi cei mai buni. Fără hotărârea consiliului local nu pot să delimitez
parcări, aceasta presupune mult mai mult decât să vopsim nişte linii de delimitare.
Vă spun încă o dată ceea ce am spus la începutul şedinţei avem posibilitatea să depunem
o cerere de finanţare, proiectul este în valoare de 22.860.971,17 lei, asta presupune
asfaltarea drumurilor unde va circula autobuzul, de asemenea drumuri pentru biciclete
pe lângă trotuare sau pe lângă şanţuri, poate mă repet pentru ca să avem şansa de a
depune cererea de finanţare şi de a primi această sumă, trebuie să avem hotărârea de
aprobare a participării oraşului la proiect, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,
dar înainte de aprobarea acestui proiect de hotărâre, trebuie să aprobăm proiectul de
hotărâre privind regulamentul de parcare – criteriu de eligibilitate la accesarea
proiectului şi modificarea inventarului domeniului public deoarece aceste patru străzi să
fie intabulate şi cu aceste patru străzi toate străzile pe care se va realiza infrastructura
prevăzută în proiect, vor fi intabulate. Pentru aceasta avem nevoie de acest regulament,
sunt convins că ştiţi dar nu vreţi să acceptaţi că nu primarul Nyako Iozsef va decide
unde vor fi locurile de parcare ci Dvs. consilierii locali decideţi dacă parcările vor fi
amenajate pe str. Vorosmarthy sau pe str. Apaczai Csere Janos şi taxele vor fi stabilite şi
aprobate tot de consiliul local. Aici nu mai este vorba de prestigiul politic, aici decidem
dacă ne acordăm şansa ca oraşul să beneficieze de cele 22 milioane lei sau nu, consider
că este nesăbuinţă să nu încercăm măcar să atragem această sumă pentru oraş.

Dl. Papp Sandor-Gyorgy – consilier local: şi eu circul cu maşina, de câte ori
mă opresc de atâtea ori voi plăti 1,50 lei? Dar dacă de acest proiect de hotărâre depinde
depunerea proiectului, propun să închidem şedinţa şi să plecăm acasă. Ori să se elimine
articolul cu taxele de parcare şi vom vota şi noi (cei patru consilieri locali din partea
EMNP-PPMT) pentru aprobarea regulamentului. Şi într-o altă şedinţă când vor fi
amenajate parcările vom stabili şi aproba taxele de parcare.

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: pentru a putea beneficia de
acest proiect, primul pas este să depunem cererea de finanţare, nu vorbim de delimitarea
locurilor de parcare, vorbim de posibilitatea de a depune o cerere de finanţare.

Dl. Popa Florin-Viorel – consilier local: propun reluarea votului, dl.
preşedinte de şedinţă vă rog să supuneţi din nou la vot proiectul de hotărâre.
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Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: oraşul nostru nu este atât de
dezvoltat să avem parcări cu plată, dacă vrem să se dezvolte oraşul din punct de vedere
economic, dacă vrem să atragem turişti în localitate, pentru asta nu avem nevoie de
parcări cu plată. Este absurd că în curtea spitalului trebuie să plătească o tacă pentru
parcarea maşinii care duce un bolnav şi nu are alt loc de parcare. Un alt loc, în faţa
farmaciei veterinare este inscripţionat parcare pentru clienţi, lângă acesta este un
cabinet medical uman, când mergem la acest cabinet nu avem loc de parcare pentru că
farmacia veterinară a pus acea tăbliţă. Cât plăteşte pentru rezervare şi ocuparea
domeniului public?

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: dacă mergeţi în Oradea la Spitalul
judeţean nu veţi putea parca, trebuie să vă învârtiți de cinci ori să găsiţi un loc de
parcare chiar şi cu plată, sau oriunde altundeva, opreşti – plăteşti.

Dl. Nyako Iozsef – primar: am mai vorbit despre aceste probleme ridicate de
Dvs. – parcarea din curtea spitalului este dat în administrare Spitalului Municipal
Marghita, taxa este stabilită şi percepută de spital, nu de către uat Oraşul Valea lui
Mihai. Iar pentru parcarea pentru clienţi a farmaciei veterinare, fiind parte din drumul
naţional plătesc taxe destul de mari la CNADR. Toţi cei care au sediul firmei sau orice
locaţie pe lângă drumul național, plătesc taxe chiar şi numai pentru podeţul pe care se
intră de pe DN în incinta firmei, pentru că foloseşte drumul naţional ca şi cale de aaces
spre firmă şi această sumă nu este venit la bugetul local.

Dl. Nagy Laszlo – consilier local: având firma şi magazinul lângă DN 19,
plătesc anual 800 euro şi parcarea este folosită de toată lumea nu numai de clienţii mei
şi nu percep nici o taxă.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: propun ca în articolul în care sunt
prevăzute taxele de parcare, să se modifice în sensul ca taxele de parcare să fie stabilite
în momentul în care se vor înfiinţa parcările şi se va realiza infrastructura necesară.

Dl. Nyako Iozsef – primar: Regulamentul ca să fie un document necesar
pentru eligibilitate nu poate fi fără taxe, propun să menţinem sumele şi să introducem un
aliniat prin care să se specifice că aceste taxe vor fi aplicate când vor fi amenajate
parcările în oraş.

Dl. Papp Sandor-Gyorgy – consilier local: taxele trebuie eliminate, altfel nu
vom vota pentru aprobarea proiectului de hotărâre. Eu nu vreau ca locuitorii să plătească
încă o taxă.

Dl. Nyako Iozsef – primar: dacă eliminăm taxele regulamentul nu are nici un
rost. Propuneţi alte sume.

Dl. Krizsan Csaba – consilier local: am propus 0,50 bani, 1 leu, 3 lei, 5 lei şi
ce mai este acolo. Eventual propun ca pentru cei care solicită abonament anual pentru
parcare, uat oraşul Valea lui Mihai să plătească din bugetul local 100 lei, sau chiar orice
taxă de parcare, aşa este bine?

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: domnilor colegi s-a mai spus că acest
regulament nu poate fi aplicat nici mâine, nici peste o lună pentru că nu sunt amenajate
parcările, şi repetăm pentru a nu ştiu câta oară avem nevoie de acest regulament pentru
ca să depunem cererea de finanţare pentru proiectul de reducere a emisiilor de carbon.

D-na Gabor Eva – consilier local: dacă înţeleg bine voi din celelalte partide
nu aveţi încredere în noi, s-a spus de nenumărate ori care este rolul acestui regulament,
iar dl. Pap consideră că dl. primar mâine dimineaţa se va trezi şi va taxa pentru parcare
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pe toţi cei care se opresc cu maşina undeva pe domeniul public, am înţeles bine după
cum văd, vă mulţumesc.

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: ieri am fost în inspecţie la grădiniţe,
acolo nu am văzut şi auzit ceea ce văd şi aud aici. Se percep taxe de parcare la Paris, la
New York, la Oradea, la Marghita şi toţi sunt proşti – noi suntem băieţii deştepţi pentru
că aici se poate parca oriunde, se poate circula haotic, cu asta veţi sluji oraşul. Şi faptul
că vă ridicaţi să plecaţi nu demonstrează nimic. Dar eu nu mă mai mir, interesul vostru
este ca sub conducerea noastră acest oraş să nu se dezvolte deloc.

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: dl. consilier local Popa a propus să se
reia votarea proiectului de hotărâre – supun spre aprobare reluarea votului – se aprobă în
unanimitate.

Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local: înainte să supuneţi la vot din
nou proiectul de hotărâre, doresc să spun că mă tem dacă eliminăm de tot taxele cu
menţionarea faptului că se vor stabili în momentul în care parcările vor fi amenajate
proiectul nu va fi eligibil, propun să reducem sumele propuse prin proiectul de hotărâre,
la o sumă minimă de 0,50 – 1 leu, sau 10 bani, sume care să vă convină şi vouă pe care
să le aprobaţi.

Dl. Pap Sandor – consilier local: dacă reducem taxele chiar şi la 10 bani, să
se menţioneze că acestea se vor modifica după ce vor fi amenajate parcările.

Se propun următoarele taxe: pentru 30 min. – 0,10 lei; pentru 1 oră: 0,20 bani,
pentru 1 zi – 1 leu; pentru o lună – 5 lei; pentru abonament anual – 50 lei.

Proiectul de hotărâre, cu modificarea taxelor propuse, supus votului, se aprobă
în unanimitate cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere (dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier
local) adoptându-se Hotărârea nr.24/13 martie 2018 care face parte integrantă din
prezentul proces-verbal.

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Nu sunt obiecţiuni cu privire la proiectul de hotărâre iniţiat.

Proiectul de hotărâre, supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.25/13 martie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Pct.4 de pe Ordinea: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării
Oraşului Valea lui Mihai la proiectul Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea
lui Mihai, judeţul Bihor, a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de
hotărâre iniţiat. Nu sunt obiecţiuni cu privire la proiectul de hotărâre iniţiat.

Proiectul de hotărâre, supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se
Hotărârea nr.26/13 martie 2018 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Nefiind alte probleme şedinţa se ridică. Drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Karsai József Attila Todor Maria


