
  

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 31.08.2021, 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. Ivașcu Viorica – PNL  

6. Vlașin Gheorghe – PNL  

7. Horj Pavel – ProRomania  

8. Coman Grigore – USR 

9. Tomoiagă Grigore – PMP  

10. Hojda Gheorghe – PNȚMM  

11. 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, dl Coman Grigore din 

partea USR. 

 

 

 

 



ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, prin 

alocarea unui sprijin financiar în bani, cultelor religioase din venituri 

extrabugetare (Silvicultură). 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții, a Organigramei 

aparatului de specialitate al primarului comunei Moisei și instituțiilor 

publice din subordinea Consiliului Local Moisei, aprobate prin HCL nr. 44 

din 29 iulie 2013 cu modificările și completările ulterioare și a 

Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Moisei. 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractului nr.2509/08.07.2021 

de colectare a deșeurilor municipale din comuna Moisei și a actului 

adițional nr.1/13.08.2021 la contract; a contractului 2510/08.07.2021 de 

salubrizare și a actului adițional nr.1/13.08.2021 la contractul de 

salubrizare, încheiate cu societatea comercială HERODOT GRUP SRL. 

4. Diverse 

 

Dl consilier Coman Grigore din partea USR propune suplimentarea Ordinei 

de zi cu Proiectul de hotărâre 2700/17.03.2021 privind înființarea fondului 

de conservare și regenerare a pădurior din fondul forestier proprietate 

pubică a comunei Moisei. 

 

Se supune la vot și se aprobă suplimentarea Ordinei de zi a ședinței 

ordinare din data de 31.08.2021. 

 

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

 

La ședință participă doi reprezentanți de la SC HERODOT GRUP SRL – Dl 

director Nicolae Gherasim și dl Mario pentru a aduce clarificări privind contractele 

de salubrizare și problema privind deșeurile. 

 

 

 



1. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi privind aprobarea contractului 

nr.2509/08.07.2021 de colectare a deșeurilor municipale din comuna 

Moisei și a actului adițional nr.1/13.08.2021 la contract; a contractului 

2510/08.07.2021 de salubrizare și a actului adițional nr.1/13.08.2021 la 

contractul de salubrizare, încheiate cu societatea comercială HERODOT 

GRUP SRL. , prezentat de către dl Primar Tomoiagă Grigore, inițiatorul 

acestui proiect. 

În continuare Dl Gherasim ne prezintă problemele cu care ne confruntăm 

privind deșeurile. 

Dl consilier Hojda Gheorghe propune la proiectul de hotărâre 8280/24.08.2021 

la art. 2 din hotărâre să  se specifice că ”durata contractelor este de 3 luni 

începând din 16.07.2021 până în 15.10.2021”. 

la  art. 3 ”cantitatea de deșeuri menajere prevăzute în prezentul contract este de 

aprox 80 to lunar, iar cantitatea de deșeuri pe 3 luni de zile este de 310  tone 

datorită faptului că lunile IULIE și AUGUST cantitatea este de 225 tone”; 

La actul adițional nr.1 din 13.08.2021 se modifică art.4 în sensul că transportul și 

depozitarea deșeurilor menajere se va face la Târgu Mureș conform actului 

adițional nr.2 din 30.08.2021 care face parte din prezentul proiect de hotărâre cu 

mențiunea că se vor face demersuri pentru încărcarea deșeurilor menajere din 

UAT MOISEI fără să se mai transporte la Sighet, reducându-se cheltuielile de 

transport. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările și completările aduse 

de către Consiliul Local, se votează în unanimitate de voturi și se adoptă HCL 

Moisei. 

 

 

2. Se trece la primul punct al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2021, prin alocarea unui sprijin financiar în bani, cultelor religioase din 

venituri extrabugetare (Silvicultură), prezentat de către dl Primar Tomoiagă 

Grigore, inițiatorul acestui proiect. 

 



Se citește și se discută cererile bisericilor de pe raza UAT Moisei și se propun 

următoarele sume: 

 

a) Pentru MĂNĂSTIREA ”ADORMIREA MAICII DOMNULUI” MOISEI se 

propune suma de 10.000,00 lei. 

b) Pentru PAROHIA ORTODOXĂ NR. II MOISEI - IZVORUL DRAGOS se 

propune suma de 10.000,00 lei. 

c) Pentru PAROHIA ORTODOXĂ NR. III MOISEI – IZVORUL NEGRU se 

propune suma de 10.000,00 lei. 

d) Pentru PAROHIA ORTODOXĂ MOISEI LUNCA se propune suma de 

10.000,00 lei. 

e) Pentru BISERICA PENTICOSTALĂ BETEL MOISEI se propune suma de 

7.000,00 lei. 

f) Pentru BISERICA PENTICOSTALĂ BETANIA MOISEI se propune suma de 

4.000,00 lei. 

g) Pentru BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA MOISEI - LUNCA DE 

JOS se propune suma de 10.000,00 lei. 

h) Pentru BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA MOISEI - CENTRU se 

propune suma de 5.000,00 lei. 

i) Pentru BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA MOISEI - IZVORUL 

DRAGOȘ se propune suma de 5.000,00 lei. 

j) Pentru BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA – MIȘCAREA 

REFORMĂ MOISEI se propune suma de 3.000,00 lei. 

 

Fiecare cult are obligația să aducă documente justificative pe suma aprobată și 

primită. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8277 din 24.08.2021 cu 

modificările și completările aduse de către Consiliul Local, se votează în 

unanimitate de voturi și se adoptă HCL Moisei. 

 

 

 

 



3. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi privind modificarea Statului de funcții, a 

Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Moisei și 

instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Moisei, aprobate prin 

HCL nr. 44 din 29 iulie 2013 cu modificările și completările ulterioare și a 

Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Moisei. 

În continuare dl. Secretar General – Hojda Vasile prezintă Organigrama și 

aduce clarificări privind modificările acesteia. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8271 din 24.08.2021 se votează în 

unanimitate de voturi și se adoptă HCL Moisei. 

 

 

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi privind înființarea fondului de 

conservare și regenerare a pădurior din fondul forestier proprietate pubică 

a comunei Moisei. 

 

Se modifică art.2 în ce privește procentul de la 20% la 10%. 

 

Se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi și se adoptă HCL 

Moisei. 

 

 

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

 

 

Președinte de ședință    Consilieri   Secretar General 

    Coman Grigore               Hojda Vasile 

 


