
  

PROCES-VERBAL 

 Încheiat astăzi 30.07.2021, 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 Toader – PNL 

7. Fluțar Toader – PNL  

8. Ivașcu Viorica – PNL  

9. Vlașin Gheorghe – PNL  

10. Tomoiagă Gheorghe – PER  

11. Horj Pavel – ProRomania  

12. Coman Grigore – USR 

13. Tomoiagă Grigore – PMP  

14. 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, înlocuit 

astăzi 30.07.2021 de doamna jurist a Primăriei Moisei, Ștețco Gabriela. 

 

 

Președintele de ședință este ales pe o perioadă de 3 luni, dl Coman Grigore din 

partea USR. 

 

 



ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului de pornire la 

licitație/negociere pe anul 2021, prentru masa lemnoasă din specia molid, 

brad, larice, alte rășinoase și foioase din fondul forestier proprietate publică 

a Comunei Moisei. 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 

cuprins în Anexa nr.1 a HCL nr. 3/25.01.2016, poziția 146 a Dispensarului 

Uman la finalizarea procedurilor de achiziții de furnizare produse în cadrul 

proiectului ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială”. 

3. Diverse. 

 

Ordinea de zi fiind supusă la vot, este votată în unanimitate de voturi. 

 

 

 

 În ședința anterioară s-a stabilit ca dna Hojda Ileana – Șef Serviciu SPAAC, 

să prezinte un raport cu toate activitățiile / salariat al  Serviciul Public de 

Alimenare cu Apă și Canalizare Moisei. 

Dna Hojda Ileana explică raportul de activitate a Serviciului Public de 

Alimenare cu Apă și Canalizare Moisei. 

În continuare se poartă discuții între dna Hojda Ileana-Șef Serviciu, dl 

Tomoiagă Grigore - Primar, dl Tomoiagă Ioan - Viceprimar, dl Tomoiagă Vasile 

angajat al Serviciului Public de Alimenare cu Apă și Canalizare Moisei și toți 

consilierii locali referitor la Raportul de activitate și modalitățile de îmbunătățire a 

Serviciului Public de Alimenare cu Apă și Canalizare Moisei. 

Se discută variantele de propuneri a doamnei Hojda Ileana – Șef Serviciu Public 

de Alimenare cu Apă și Canalizare, scris în raportul de activitate. 

 

Dl consilier Coman Grigore din partea USR are următoarea propunere: ”Să 

rămână serviciul în organizarea actuală, organizarea activității pe două domenii 

APĂ respectiv CANAL, cum a fost și pînă  acuma, dar să primească două mașini din 

care una să fie de teren 4x4 – momentan există la serviciu SKODA OCTAVIA, 

CAMIONETA – IVECO DAILY și MINIEXCAVATOR CATERPILLAR”. 



Dl consilier Tomoiagă Simion din partea PSD propune ”amânarea cu 30 de zile, 

pentru ca dna Hojda Ileana în calitate de Șef Servicu, să gasească cea mai bună 

varianta pentru îmbunătățirea Serviciului Public de Alimenare cu Apă și Canalizare 

Moisei”. 

 

Dl consilier Tomoiagă Gheorghe din partea PER propune ”toată autoritatea să 

fie la dna Hojda Ileana - Șef Serviciu Public de Alimenare cu Apă și Canalizare”. 

 

La discuții se alătură și dl Coman Dumitru angajat al Serviciului Public de 

Alimenare cu Apă și Canalizare Moisei. 

 

- Se propune ca mașina predată dlui Viceprimar – Tomoiagă Ioan, VW 

AMAROK să fie predată Serviciului Public de Alimenare cu Apă și Canalizare. 

 

- Se propune achiziționarea unei mașini de teren 4x4 second-hand, pentru 

Serviciul Public de Alimenare cu Apă și Canalizare Moisei, și dl Tomoiagă 

Vasile să răspundă de stația de epurare.  

Se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi 

 

 

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi privind aprobarea modificării 

prețului de pornire la licitație/negociere pe anul 2021, prentru masa 

lemnoasă din specia molid, brad, larice, alte rășinoase și foioase din fondul 

forestier proprietate publică a Comunei Moisei, prezentat de către dl 

Primar Tomoiagă Grigore, inițiatorul acestui proiect. 

 

Dl consilier Coman Grigore din partea USR propune:  

”Propun ca prețul de pornire să fie de 200 lei/mc pentru accidentale, iar 

pentru cele principale nu propun preț diferit față de prețul propus în 

proiectul de hotărâre”. 

 

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 privind actualizarea valorii de inventar a 

imobilului cuprins în Anexa nr.1 a HCL nr. 3/25.01.2016, poziția 146 a 

Dispensarului Uman la finalizarea procedurilor de achiziții de furnizare produse 

în cadrul proiectului ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială”.prezentat de către dl Primar Tomoiagă Grigore, 

inițiatorul acestui proiect. 

 

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 DIVERSE 

 

1. Se discută cererea nr. 7282/28.07.2021 a SC GBH FLO AREDAMENTI prin 
care solicită restituirea sumelor rămase în urma achiziției din proiectul 
privind ”Extinderea rețelei electrice de distribuție publică în localitatea 
Moisei zona Izvorul Dragoș”. 
 

- În urma verificării HCL și a convenției s-a hotărât că trebuie inițiat Proiect 
de Hotărâre. 
 

2. Se discută cererea 7003/19.07.2021 prin care Serviciul Salvamont 

solicită un spațiu de depozitare a echipamentelor și amplasarea unui 

panou de cățărat la refugiul turistic Moisei. 

 

- Se supune la vot și se aprobă spațiul pentru depozitarea echipamentelor 

pe o perioadă de 2 ani, dar dacă apare o altă oportunitate de investiție 

sau valorificării a spațiului se va notifica că avem nevoie de spațiu. 

 

3. Se discută cererea 7174/23.07.2021 prin care Parohia Ortodoxă Nr.1  

Moisei, solicită un ajutor financiar pentru reabilitarea bisericii. 

 

- Se propune suma de 10.000 lei. Se supune la vot și se votează în 

unanimitate de voturi. 

 

 



4. Se discută cererea 6456/30.06.2021 prin care Viceprimarul dl Tomoiagă 

Ioan solicită un autoturism de serviciu. 

 

- Se amână pentru următoarea ședință. 

 

5. Dl consilier Coman Grigore – USR ridică problema că nu s-a prezentat 

execuția bugetară și înregistrarea ședinței în care s-a votat bugetul pe 

anul 2021 și propune constituirea unei comisii de specialitate formată 

din 5 membrii care să verifice situația curățării suprafeței de pe care s-a 

exploatat masa lemnoasă în termen de 15 zile. 

 

 

 

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

 

Președinte de ședință    Consilieri    Jurist 

   Coman Grigore                Ștețco Gabriela 

 


