PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.01.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local
Moisei.

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

La ședință participă de drept, dl. Tomoiagă Grigore – Primar, dl. Tomoiagă Ioan
- Viceprimar și dl. Hojda Vasile – Secretar General al comunei Moisei.
Președintele de ședință este ales pe o perioadă de 3 luni, domnul consilier
Tomoiagă Simion din partea PSD.

ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza comunei Moisei,
pentru anul școlar 2021-2022.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planul de acțiuni și lucrări de interes
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor
social pe anul 2021.
3. Proiect de hotărâre privind aderarea UAT Comuna Moisei la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei.
4. 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 local.
5. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe
anul 2020 pentru finanțarea investiției ”Extindere sistem de canalizare în
comuna Moisei”.
6. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe
anul 2020 pentru finanțarea investiției ” Proiect Transfrontalier”.
7. Diverse
8. Se suplimentează ordinea de zi cu Proiect de hotărâre privind aprobarea
devizului general actualizat și indicatorii tehnico economici al obiectului de
investiție ”Modernizare drum comunal DC1, Dealul Moiseiului – Mănăstirea
Moiseiului”.
Ordinea de zi fiind supusă la vot, este votată în unanimitate de voturi.

Dl președinte de ședință Tomoiagă Simion din partea PSD supune la vot ca
ședința Consiliului Local să se desfășoare în conformitate cu prevederile legale,
având în vedere și restricțiile pandemiei COVID 19, aceasta ședință să se
desfășoare cu ușile închise – și se votează în unanimitate de voturi.

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi prezentat de către dl Primar
Tomoiagă Grigore al Comunei Moisei - Proiect de hotărâre privind
organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ.
Se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi, și se adoptă HCL Moisei.
2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi prezentat prezentat de către dl Primar
Tomoiagă Grigore al Comunei Moisei privind persoanele apte de muncă din
familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021.
Dl consilier Hojda Gheorghe din partea PNȚMM pune următoarea
întrebare:
- Cât încasează un asistat social pe lună?
Răspunsul dat de către dl contabil al Comunei Moisei Vlonga Maftei este:
- 142 lei de persoană.
Se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi, și se adoptă HCL Moisei.

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi prezentat de către dl Primar Tomoiagă
Grigore al Comunei Moisei, inițiatorul acestui proiect de hotărâre privind
aderarea UAT Comuna Moisei la ADI Microregiunea Munții Rodnei.
Dl consilier Hojda Gheorghe din partea PNȚMM pune următoarea
întrebare:
- La art.9 din statutul ADI Microregiunea Munții Rodnei prevede că în
vederea strategiei de dezvoltare locală, pentru realizarea investiției
teritorială integrată fiecare membru va plăti o cotă parte în valoare de

4,54% din costul de strategie teritoriale ITI Munții Rodnei, întrebarea
este: ”daca se stie cât va costa costul strategiei?”
Răspunsul dat de către dl Primar Tomoiagă Grigore al Comunei Moisei este:
- Costul strategiei se va stabilii în ședința ADI Microregiunea Munții
Rodnei.
Dl consilier Hojda Gheorghe din partea PNȚMM face următoarea
propunere: ”propun să aprobăm, cu condiția ca prevederile art.9 să fie
rediscutate după aprobarea cotei în ședința ADI Microregiunea Munții
Rodnei”.
Se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi cu amendamentul
propus de către dl consilier Hojda Gheorghe, si se adoptă HCL Moisei.

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi prezentat de către dl consilier Coman
Grigore USR - inițiatorul acestui proiect de hotărâre și anume 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 local.
Dl Hojda Gheorghe consilier PNȚMM, propune: „toate informațiile de
interes public să fie afișate pe pagina web a primăriei și în monitorul oficial local”.
Dl secretar general Hojda Vasile citește art. 139 al.12 și 13 din codul
Administrativ.
Dl Hojda Gheorghe propune retransmiterea proiectului de hotărâre la
inițiator și să cuprindă toate modificările propuse de consiliul local.

Se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi cu amendamentele
propuse și retrimiterea proiectului de hotărâre la inițiator.

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi prezentat de către dl Primar Tomoiagă
Grigore – inițiatorul acestui proiect de hotărâre, privind excedentul
bugetului local pe anul 2020 pentru finanțarea investiției ”Extindere sistem
de canalizare în comuna Moisei”.

Dl consilier Hojda Gheorghe din partea PNTMM pune următoarele
întrebări:
- De unde are tranșa pe anul 2020?
- Câți bani au fost în excedent la sfârșitul anului 2020?
Răspunsul dat de către dl contabil al Comunei Moisei Vlonga Maftei este:
- Este suma de 440.000,00 lei.
Se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi și se adoptă HCL
Moisei.

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi prezentat de către dl Tomoiagă SorinIon din partea PER privind Proiectul Transfrontalier.
Se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi și se adoptă HCL
Moisei.

7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi, se supune la vot, se voteaza în
unanimitate de voturi proiectul de hotărâre nr. 890 și se adoptă HCL
Moisei.
Dl consilier Hojda Gheorghe solicită pentru următoarea ședință să se
prezinte o listă cu toate proiectele de investiție pe UAT Moisei, doar partea
de buget impreună cu execuția bugetară pe fiecare proiect în parte și
numele executantului, impreună cu situațiile de lucrări efectuate și
neplătite.

8. Diverse
1. Cererea dlui Hojda Marius înregistrată sub nr 497/18.01.2021.
Consiliul Local Moisei stabilește sa se transmită în scris modalitatea de
participare la ședințele de CL.
2. Cererea din partea Mănăstirii Moisei înregistrată sub nr. 4/2021.
Consiliul Local Moisei votează în unanimitate de voturi ca masa
lemnoasă sa fie trimisă la Mănăstire.
3. Cerere din partea Școlii Gimnaziale Nr.1 Moisei.
Consiliul Local Moisei stabilește ca suma să se transfere după
repartizarea bugetului local.
4. Cererea dlui Ichim Gheorghe înregistrată sub nr 10416/21.11.2020.
Consiliul Local stabilește ca ajutorul financiar să îl primească dupa
stabilirea bugetului local.
5. Dl consilier local Coman Grigore din partea USR solicită copii după HCL
începând din luna octombrie 2020 până azi sau să îi fie transmise pe
adresa de email.

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

Președinte de ședință
Tomoiagă Simion

Consilieri

Secretar General
Hojda Vasile

