
  

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 05.11.2021, cu ocazia ședinței extraordinare de îndată 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 – ONLINE 

5. Hojda Toader – PNL 

6. Fluțar Toader – PNL  

7. Ivașcu Viorica – PNL – ONLINE  

8. Vlașin Gheorghe – PNL  

9. Tomoiagă Gheorghe - PER 

10. Coman Grigore – USR – ONLINE  

11. Tomoiagă Grigore – PMP  

12. Hojda Gheorghe – PNȚMM – ONLINE   

13. Horj Pavel – ProRomânia 

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. 

 

 

Președintele de ședință este ales pe o perioadă de 2 luni, dl consilier Coman 

Vasile din partea PSD.  

 

 

 

 



ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ al obiectivului de investiții ”Reabilitare drumuri în Comuna 
Moisei”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

DALI pentru ”Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Moisei”. 

 

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

 

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi privind aprobarea cererii de finanțare 
și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții ”Reabilitare 
drumuri în Comuna Moisei”, prezentat de către dl Primar - Tomoiagă Grigore, 
inițiatorul acestui proiect. 
 

Se supune la vot  Proiectul de Hotărâre nr. 10593 din 05.11.2021, se votează 

în unanimitate de voturi (10 din cei prezenți fizic + 4 online), și se adoptă HCL. 

  

2. Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai DALI pentru ”Modernizarea sistemului de iluminat 

public în Comuna Moisei”, prezentat de către dl Primar - Tomoiagă Grigre, 

inițiatorul acestui proiect. 

 

Se supune la vot  Proiectul de Hotărâre nr. 10587 din 05.11.2021, se votează 

cu 10 voturi pentru din cei prezenți fizic + 2 voturi online și 2 abțineri (Hojda 

Gheorghe din partea PNTMM și Tomoiagă Ioan din partea PNL), și se adoptă HCL. 

 

 

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

 

 

Președinte de ședință    Consilieri   Secretar General 

    Coman Vasile                         Hojda Vasile 


