
  

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 30.09.2021, 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. Ivașcu Viorica – PNL  

8. Vlașin Gheorghe – PNL  

9. Tomoiagă Gheorghe - PER 

10. Horj Pavel – ProRomania  

11. Coman Grigore – USR 

12. Tomoiagă Grigore – PMP  

13. Hojda Gheorghe – PNȚMM  

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. 

 

- Se propune președintele de ședință pentru următoarele 3 luni. 

- A fost propus dl consilier Coman Vasile din partea PSD.  

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

Președintele de ședință este ales pe o perioadă de 3 luni dl consilier Coman 

Vasile din partea PSD.  

 



ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanțiilor Consiliului Local 

Moisei în consiliile de administrație ale unităților școlare din comuna 

Moisei, precum și în Comisiile de Evaluare și Asigurarea Calității 

Învățământului pentru anul școlar 2021-2022. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului 2792 situat în 

comuna Moisei, identificat în cartea funciară 51228 a comunei Moisei, cu 

nr. cadastral 51228, din domeniul public al comunei Moisei în domeniul 

public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării 

Naționale. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 

4. Diverse 

 

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

 

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi privind numirea reprezentanțiilor 

Consiliului Local Moisei în consiliile de administrație ale unităților școlare 

din comuna Moisei, precum și în Comisiile de Evaluare și Asigurarea Calității 

Învățământului pentru anul școlar 2021-2022.În continuare Dl Gherasim ne 

prezintă problemele cu care ne confruntăm privind deșeurile. 

Se fac următoarele propuneri: 

Pentru Școala Gimnazială Nr.1 Moisei 

- Dl consilier din partea PV Tomoiagă Vasile-Daniel – membru CEAC 

- Dl consilier din partea PSD Tomoiagă Simion – membru C. ADM. 

- Dl consilier din partea PSD Coman Ioan – membru C. ADM. 

Pentru Școala Gimnazială ”Dragoș Vodă” Moisei 

- Dl consilier din partea USR Coman Grigore – membru CEAC 

- Dna consilier din partea PNL Ivașcu Viorica – membru C. ADM. 

- Dl consilier din partea PNL Fluțar Toader – membru C. ADM.  

 

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

Moisei. 



2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi privind aprobarea transmiterii 

imobilului 2792 situat în comuna Moisei, identificat în cartea funciară 

51228 a comunei Moisei, cu nr. cadastral 51228, din domeniul public al 

comunei Moisei în domeniul public al statului în vederea dării în 

administrarea Ministerului Apărării Naționale, prezentat de către dl Primar 

Tomoiagă Grigore, inițiatorul acestui proiect. 

 

Dl consilier Hojda Gheorghe din partea PNTMM pune următoarea întrebare 

dlui Viceprimar Tomoiagă Ioan: 

- ”Ce sumă de bani s-a cheltuit pe Studiu de Fezabilitate și Proiecte Tehnice la 

proiectul de investiție Baza de Sport și Agrement?” 

- ”Răspunsul va întârzia până se va verifica la contabilitate” 

- Și întrebare pentru actuala conducere a primăriei: ”Se urmărește ducerea la 

finalitate proiectul sau doar pretext pentru campanie electorală din 4 în 4 

ani?!” 

 

Dl Primar Tomoiagă Grigore răspunde:  

- ”Dacă obținem finanțare o sa continuăm, dar să cuprindem în zona 

respectivă și un cămin de bătrâni.” 

 

Dl Viceprimar răspunde:  

- ”Referitor la proiectul de la Mănăstire, imediat după ce se respectă 

termenul legal și terenul va intra în posesia Ministerului Apărării, propun ca 

în termenul cel mai scurt să se ia din nou Hotărâre de Consiliul Local pentru 

a reintra în posesia terenului respectiv, cu respectarea proiectului inițial.” 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9109 din 23.09.2021, se votează în 

unanimitate de voturi și se adoptă HCL Moisei. 

 

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2021.  

 

La acest punct de pe ordinea de zi este invitat în ședință si contabilul Primăriei 

Comunei Moisei, dl. Vlonga Maftei. 

 

 

 



Dl Viceprimar pune următoarea întrebare: 

- ”Când se va respecta Hotărârea de Consiliul Local, privind achiziționarea 

unei mașini pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare 

Moisei, și apoi să intru și eu în posesia unei mașini de serviciu?” 

- ”Solicit să se prevadă bani pentru a se achiziționa o mașină, să se găsească 

sursă de finanțare.” 

 

Se propune să se transfere suma de 33.000,00 lei, din capitolul 84.02 la 

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare Moisei pentru 

achiziționarea unei mașini. 

 

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

 

Se supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi,  se votează în unanimitate de 

voturi și se adoptă HCL Moisei. 

 

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi DIVERSE. 

 

1. Se discută cererea nr. 8929 din 16.09.2021, a dlui consilier local din partea 

PV, Tomoiagă Vasile-Daniel, care dorește rezilierea contractului de 

concesiune a muntelui Măgura din motive personale. 

Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru, rezilierea contractului de 

comun acord fără nici o clauză penalizatoare pe anul 2021. 

 

2. Se constituie o comisie pentru clarificarea conflictelor forestiere, dintre 

cetățenii comunei Moisei și Ocoalele Silvice, după cum urmează: 

 

- Tomoiagă Grigore – PRIMAR 

- Tomoiagă Ioan – VICEPRIMAR 

- Hojda Vasile – SECRETAR GENERAL  

- Hojda Gheorghe – consilier PNTMM 

- Coman Vasile – consilier PSD 

- Tomoiagă Simion – consilier PSD 

- Coman Ioan – consilier PSD 

- Coman Grigore – consilier USR 

- Horj Pavel – consilier PROROMÂNIA 

- Fluțar Toader – consilier PNL 



 

 

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

 

 

Președinte de ședință    Consilieri   Secretar General 

    Coman Vasile                         Hojda Vasile 

 


