
  

PROCES-VERBAL 
 Încheiat astăzi 26.02.2021, cu ocazia ședinței ordinare  a Consiliului Local 
Moisei. 

 

 La ședință participă următorii consilieri: 

1. Coman Vasile – PSD 
2. Tomoiagă Ștefan – PSD 
3. Coman Ioan – PSD 
4. Tomoiagă Ioan – PNL 
5. Hojda Toader – PNL 
6. Fluțar Toader – PNL 
7. Tomoiagă Sorin-Ion – PER 
8. Tomoiagă Grigore – PMP 
9. Vlașin Gheorghe – PNL 
10. Ivașcu Viorica – PNL 
11. Coman Grigore – USR  
12. Tomoiagă Vasile-Daniel – PV  
13. Hojda Gheorghe - PNȚMM 
14. Horj Pavel – ProRomânia 

 

La ședință participă de drept, dl. Tomoiagă Grigore – Primar, dl. Tomoiagă Ioan 
- Viceprimar și dl. Hojda Vasile – Secretar General al comunei Moisei. 

Se fac propuneri pentru alegerea președintelui de ședință: 

Propuneri:  
1. Tomoiagă Sorin-Ion 
2. Tomoiagă Ioan 

Președintele de ședință este ales pe o perioadă de 3 luni, domnul consilier 
Tomoiagă Ioan din partea PNL care, fiind supus la vot, este votat în unanimitate 
de voturi. 
 



ORDINEA DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului de 
pornire/negociere pe anul 2021, pentru masa lemnoasă din specia molid, 
brad, larice, alte rășinoase și foioase din fondul forestier, proprietate 
publică a comunei. 

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în direct, video și audio a 
ședințelor consiliului local al comunei Moisei și aprobarea unor măsuri de 
îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului 
de acces al cetățenilor la documentele de interes public. 

3. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe 
anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare în anul 2021. 

4. Diverse. 
 
Se scoate de pe ordinea de zi punctul 3, și este votat în unanimitate de 
voturi. 

Se supune la vot ordinea de zi, punctul 1 și 2, și  este votată în 
unanimitate de voturi. 

 

Se modifică anexa de la reprezentanții consiliului local în consiliul de 
administrație a școlilor; 

- Reprezentantul de la școala Nr.1 Moisei trece la școala Nr.2 Dragoș Vodă; 
    și 

- Reprezentantul de la școala Nr.2 Dragoș Vodă trece la școala Nr.1 Moisei;  

 

Se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi. 

 

 

 



1. Se trece la primul punct al ordinii de zi prezentat de către președintele de 
ședință dl Tomoiagă Ioan. 

Dl consilier Hojda Gheorghe din partea PNȚMM, propune ca, prețul de pornire 
la masa lemnoasă să se facă diferențiat în raport cu specia. 

Propunerea domnului Hojda Gheorghe este ca, prețul de pornire la Șesuri și 
Valea Boului să fie de 120 lei/mc la produse accidentale și 180 lei/mc la produse 
principale, iar partizele din zona Țiboului prețul de pornire la produsele 
accidentale să fie 140 lei/mc și la produsele priuncipale 180lei/mc. 

Dl Coman Grigore, consilier USR, a luat cuvântul și a spus  că ”noi putem stabili 
doar prețul de referință”. 

Dl Primar Grigore Tomoiagă precizează că ”nu o sa mergem sub prețul APV”. 

Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl 
Coman Grigore consilier USR), amendamentul propus de dl Hojda Gheorghe 
consiler PNȚMM si se adoptă HCL Moisei. 

 
2. Se  trece la punctul 2 al ordinii de zi prezentat prezentat de către dl Coman 

Grigore, consilier USR și inițiatorul acestui proiect. 

Dl Tomoiagă Grigore - Primar face anumite precizări referitor la proiectul 
înaintat de dl Coman Grigore, consilier USR. 

Dl Secretar General Hojda Vasile citește art.196 și art.197 din OUG 57/2019 
privind publicarea hotărârilor consiliului local si a dispozițiilor. 

Dl consilier Hojda Gheorghe din partea PNȚMM pune următoare întrebare: 
”Domnul Primar, cand primește atribuții Dl Viceprimar?” 

Domnul Primar răspunde: ”În cursul anului 2021.” 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările făcute în cadrul 
discuțiilor consilierilor locali, și se adoptă HCL Moisei. 

 

 



3. Diverse 
1. Cererea dlui Drule Beniamin, înregistrată sub nr. 1541/18.02.2021 

privind reducerea impozitului pe mijloacele de transport hibride. 
 
Dl Primar propune reducerea cu 50% la autoturismele hibride conform 
codului fiscal. 
 
Se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi și se adoptă HCL 
Moisei. 
 

2. Cererea dlui Fechete Ștefan, înregistrată sub nr 1587/19.02.2021. 
 
Dl Primar precizează că atunci când va fi suprafață disponibilă va fi 
anunțat să participe la licitația care va fi organizată de Primăria Comunei 
Moisei.  
 
Se supune la vot propunerea dlui Primar și se votează în unanimitate 
de voturi. 

 

Dl Coman Grigore, consilier USR, dorește să știe în viitoarea ședință dacă 
numitul Tomoiagă Nuțu cu domiciliul în Moisei Nr. 730, plătește apă potabilă la 
Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Moisei. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal. 

 

 

Președinte de ședință    Consilieri   Secretar General 

   Tomoiagă Ioan                Hojda Vasile 

 

 

 


