PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.03.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local
Moisei.
La ședință participă următorii consilieri:
1. Tomoiagă Simion – PSD
2. Coman Vasile – PSD
3. Tomoiagă Ștefan – PSD
4. Coman Ioan – PSD
5. Tomoiagă Ioan – PNL
6. Hojda Toade – PNL
7. Fluțar Toader – PNL
8. Ivașcu Viorica – PNL
9. Vlașin Gheorghe – PNL
10.Tomoiagă Sorin Ion – PER
11.Horj Pavel – ProRomania
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 Ioan din partea PNL.

ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Moisei la Asociația
Comunelor din România.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare privind
organizarea și desfășurarea activităților statutare prevăzute în Statutul
Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România.
3. Proiect de hotărâre privind înființarea fondului de conservare și regenerare
a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a comunei Moisei.
4. Proiect de hotărâre privind executarea lucrărilor de regenerare a pădurilor
din fondul forestier prorpietate publică a comunei Moisei.
5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Moisei în Sistemul
Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul
bancar (SNIEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile
on-line.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației
de dezvoltare intercomunitară pentru gestiunea integrată a deșeurilor
menajere în județul Maramureș ADIGIDM MM.
7. Proiect de hotărâre privind mandatarea ADIGIDM MM în vederea realizării
demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea
activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de
ambalaje din deșeurile municipale din aceleași materiale.
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea scrisorilor de garanție financiară din
partea CEC BANK SA.
9. Diverse
Se suplimentează ordinea de zi cu ”Proiect de hotărâre privind constatarea
încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Tomoiagă
Sorin-Ion din partea PER”.
Ordinea de zi fiind supusă la vot, este votată în unanimitate de voturi.
La ședință participă un grup de funcționari de la Muzeul Județean din Sighetu
Marmației.

Aceștia solicită ajutor din partea Consiliului Local pentru a identifica o casa
veche maramureșeană și obiecte vechi pentru a le achiziționa.
1. Se trece la primul punct al ordinii de zi prezentat de către domnul Secretar
General al Comunei Moisei, Hojda Vasile.
Dl consilier Hojda Gheorghe din partea PNȚMM, pune următoarea întrebare:
”Cât trebuie plătit/lună/an?”.
Se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi si se adoptă HCL
Moisei.
2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi prezentat prezentat de către dl
președinde de ședință Tomoiagă Ioan – PNL.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, se votează în unanimitate de voturi și
se adoptă HCL Moisei.
3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi prezentat de către inițiatorul acestui
proiect de hotărâre dl Coman Grigore consilier USR.
Dl Secretar General, Hojda Vasile citește Legea 46/2008.
Dl consilier Hojda Gheorghe din partea PNȚMM spune:
”Legea Finanțelor Publice Locale și Generale spune că nu poți angaja obligații
bugetare fără să asiguri sursa de finanțare. Comuna Moisei, pentru exercițiul
financiar pentru anul 2021 nu are prezut în buget sau excedentul bugetar la
capitolul de autofinanțare sursă pentru constituirea acestui fond de
regenerare. Partizile pe care Comuna Moisei le va scoate la licitație și de unde
se aprovizionează contul de autofinanțate, consider că vom încasa sume mult
prea mici pentru a asigura cheltuielile privind paza pădurii și prestarea
serviciilor silvice cu unitatea care avem contract, în plus față de aceste
cheltuieli vom avea și cheltuieli cu amenajamentul silvic pentru următorii 10
ani pe care il vom finanța tot din partizile scoase la licitație și care le vom
vinde. Eu consider că, cheltuielile silvice din anul 2021 nu vor fi acoperite din
încasările menționate mai sus și vor afecta și bugetul pe anul 2022, iar pentru
alimentarea contului de autofinanțate este interzis alocarea sumei din celelalte
capitole bugetare. Având în vedere cele menționate mai sus, propun
returnarea proiectului de hotărâre la inițiator și discutarea acestuia în altă
ședință, când vom avea sursă de finanțare.”

Se supune la vot propunerea domnului Hojda Gheorghe, amânarea
acestui proiect de hotărâre, și se votează cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă
și 2 abțineri. Se returnează proiectul de hotărâre la inițiator.
4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi prezentat de către inițiatorul acestui
proiect de hotărâre domnul consilier Coman Grigore – USR.
Domnul consilier Hojda Gheorghe din partea PNȚMM spune:
”Ținând cont de faptul că anteriorul proiect de hotărâre privind conservarea și
regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a Comunei
Moisei, propun ca și acest proiect, având legătură directă cu proiectul anterior,
să se retransmită și acest proiect inițiatorului și să fie rediscutat în tandem cu
proiectul anterior.”
Domnul consilier Coman Grigore din pareta USR spune:
”Completările, revizuirile și celelalte lucrări de întreținere a plantațiilor tinere
sunt obligatorii și nu depind de constituirea sau neconstituirea fondului de
conservare. De altfel nici împăduririle nu se fac obligatoriu din fondul de
conservare si regenerare, pot fi si din alte surse.”
Domnul consilier Hojda Gheorghe pune întrebarea:
”Din ce alte surse se poate face?”
Domnul consilier Coman Grigore răspunde:
”Eu voi face o adresă către Garda Forestieră și după ce o să primesc răspunsul
o sa vi-l prezint si dumneavoastră în ședință.”
Se supune la vot propunerea domnului Hojda Gheorghe de a retransmite
proiectul de hotărâre la inițiator, și se votează cu 12 voturi pentru și 1 vot
împotrivă.
Domnul consilier Coman Ioan din partea PSD spune:
”Împăduririle urmează să se facă după lichidarea masei lemnoase, curățare,
reprimire conf OM 1540/2011.”
Domnul Coman Grigore – USR spune:
”Imediat după topirea zăpezii propun formarea unei comisii de consilieri
locali să verifice stadiul lucrărilor la fața locului și calcularea penalităților conf
Legii.”

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi prezentat de către domnul Primar
Grigore Tomoiagă.
Se supune la vot si se votează în unanimitate de voturi și se adoptă HCL
Moisei.
6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi prezentat de către domnul Primar
Grigore Tomoiagă.
Domnul consilier Hojda Gheorghe spune:
”Ținând cont de faptul că, încă de la înființare de acum 10 ani m-am opus
sistematic creării stației de transfer din jumătatea Maramureșului Istoric,
nu sunt si n-am fost de acord cu cosntruirea ADIGIDM MM și nici cu
proiectele de hotărâre inițiate de aceasta. Prin urmare voi vota împotriva.”
Se supune la vot și se votează cu 11 voturi pentru, 1 vot împoriva și 1
abținere, și se adoptă HCL Moisei.
7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi prezentat de către președintele de
ședință domnul Tomoiagă Ioan.
Domnul consilier Hojda Gheorghe spune:
”Ținând cont de expunerea mea de motive referitoare la primul proiect de
hotărâre privind ADIGIDM MM din aceleași considerente voi vota impotrivă
și acest proiect al ADIGIDM MM.
Se supune la vot și se votează împotriva acestui proiect, în unanimitate de
voturi. NU se adoptă proiectul de hotărâre.
8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi privind prelungirea scrisorilor de
garanție financiară din partea CEC BANK SA.
Domnul Tomoiagă Sorin-Ion prezintă acest proiect de hotărâre.
Se supune la vot si se votează în unanimitate de voturi și se adoptă HCL
Moisei.

9. Se trece la ultimul proiect de hotărâre se supune la vot proiectul privind
demisia domnului Consilier Tomoiagă Sorin-Ion și constată încetarea de
drept a mandatului de consilier local a domnului Tomoiagă Sorin-Ion.
Se supune la vot si se votează în unanimitate de voturi și se adoptă HCL
Moisei.
10. Se trece la punctul Diverse
1) Se discută cererea domnului Hojda Simion Nr.612.
Se propune amânarea până la aprobarea bugetului.
2) Domnul Consilier Coman Grigore din partea USR face o propune:
”Pentru a asigura transparența ședințelor de Consiliul Local, propun ca
ședința de buget pe anul 2021 să fie filmată și înregistrată în totalitate
iar după încheierea ședinței, înregistrarea să fie disponibilă public pe
site-ul primăriei.”
Se supune la vot propunerea domnului Coman Grigore și se votează cu 7
voturi pentru și 6 abțineri
3) Se propune de către domnul Coman Ioan din partea PSD efectuarea unei
plăți în valoare de 1000 lei pentru troița din Dealul Moiseiului.
Se aprobă de către Consiliul Local

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