
  

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 30.10.2021, 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 – ONLINE  

9. Vlașin Gheorghe – PNL  

10. Tomoiagă Gheorghe - PER 

11. Coman Grigore – USR 

12. Tomoiagă Grigore – PMP  

13. Hojda Gheorghe – PNȚMM  

14. Horj Pavel – ProRomânia 

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 dl consilier Coman Vasile din partea PSD.  

 

 

 

 



ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind participarea la ”Programul privind creșterea 

eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in clădirile publice”, 
si aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tebnico- 
economici referitor la proiectul: „REABILITARE SI DOTARE ȘCOALA 
GIMNAZIALA "DRAGOS VODĂ" DIN LOCALITATEA MOISEI, JUDEȚUL 
MARAMUREȘ”. 

2. Proiect de hotărâre privind participarea la „Programul privind creșterea 

eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in clădirile publice” 

si aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico- 

economici referitor la proiectul: ”REABILITARE SI DOTARE ȘCOALA 

GIMNAZIALA NR. 1 DIN LOCALITATEA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și a 

devizului general conform OG nr. 15/2021 pentru proiectul „Modernizare 

rețea de drumuri de interes local in comuna Moisei-Județul Maramureș”. 

4. Proiect de hotărâre privind participarea în cadrul proiectului Together, 

prepared for emergency situations cod proiect HUSKROUA/1702/8.1./0034, 

acronim TOGETHER, finanțat în cadrul Programului de Cooperare 

Transfrontalicră ENI Ungaria-Slovacia- România-Ucraina 2014-2020, 

Contract de finanțare nr. 3258 / 20.04.2020, cât și asigurarea fondurilor 

necesare implementării proiectului anterior menționat. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului 

general estimativ al obiectivului de investii “POD PESTE RAUL VISEU IN ZONA 

VALEA URSOAIEI, LOCALITATEA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare, Devizului general 

(Cheltuieli Totale, Cheltuieli Eligibile si Cheltuieli Neeligibile) si a Indicatorilor 

tehnico- economici si susținerea de la Bugetul local a Cheltuielilor Neeligibile 

in cadrul Programului National de Investitii ”Anghel Saligny”, a obiectivului 

de investiții "Extindere rețea de apa in comuna Moisei, județul Maramureș". 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare, Devizului general 

(Cheltuieli Totale, Cheltuieli Eligibile si Cheltuieli Neeligibile) si a Indicatorilor 

tehnico- economici si susținerea de la Bugetul local a Cheltuielilor Neeligibile 

in cadrul Programului National de Investiții ”Angliei Saligny”, a obiectivului 

de investiții ”Extindere rețea de canalizare si statie de epurare in comuna 

Moisei, județul Maramureș”. 

8. DIVERSE 



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

 

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi, președintele de ședință prezintă 

proiectul de hotărâre. 

D-nul Primar prezintă sumele estimate ca necesare pentru realizarea 

proiectului, în valoare totală de 3.496.022,51 lei; durata maximă de realizare este 

de 36 de luni, punctajul minim necesar pentru obținerea finanțării este de 50p, 

proiectul propus este de 70 p. 

Cofinanțarea din partea UAT Moisei este de 3% din valoarea cheltuielilor 

eligibile. 

Pentru realizarea proiectului, sunt necesare și lucrări a căror cost nu este 

eligibil, cum este consolidarea construcției pentru risc seismic, obligatorie și impusă 

de proiectant; 

D-na Ivașu Viorica, consilier local, participă la ședință online, este de acord 

cu primele trei proiecte de pe ordinea de zi, urmează să se pronunțe pentru 

următoarele proiecte. 

Se supune la vot și se adoptă HCL cu unanimitate de voturi. 

  

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi - președintele de ședință prezintă proiectul 

de hotărâre. 

D-nul Primar prezintă alte lucrări care s-au făcut la Școala Gimnazială nr. 1 

Moisei, cum ar fi schimbarea planșeului de lemn cu planșeu de betaon.  

La solicitarea CL Hojda Gheorghe, d-nul Primar arată că sunt eligibile 

cheltuielile de elaborare a cererii de finanțare, în aceste condiții au fost cuprinse în 

proiect (12 mii lei + TVA). 

Se supune la vot și se adoptă HCL cu unanimitate de voturi. 

 

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi - președintele de ședință prezintă proiectul 

de hotărâre. 

Documentele privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și a 

devizului general conform OG nr. 15/2021 pentru proiectul „Modernizare rețea de 

drumuri de interes local in comuna Moisei-Județul Maramureș”, trebuie trimise la 

Ministerul Dezvoltării 

Au fost analizate și contractul de finanțare, cererea Ministerului Dezvoltării 

și cererea executantului. 

Se supune la vot și se adoptă HCL cu unanimitate de voturi. 



4. Punctul 4 de pe ordinea de zi - președintele de ședință prezintă proiectul 

de hotărâre. 

Cofinanțarea din partea UAT Moisei (diminuată), în cadrul proiectului 

Together, prepared for emergency situations, este aprobată cu unanimitate de 

voturi și se adoptă HCL. 

D-na Ivașu Viorica, consilier local, participant la ședință online, confirmă 

votul pentru proiectele cu nr. 4, 5, 6, 7 de pe ordinea de zi. 

 

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi - președintele de ședință prezintă proiectul 

de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general 

estimativ al obiectivului de investii “POD PESTE RAUL VISEU IN ZONA 

VALEA URSOAIEI, LOCALITATEA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”. 

Se supune la vot și se adoptă HCL cu unanimitate de voturi. 

 

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi - președintele de ședință prezintă proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare, Devizului general 

(Cheltuieli Totale, Cheltuieli Eligibile si Cheltuieli Neeligibile) si a 

Indicatorilor tehnico- economici si susținerea de la Bugetul local a 

Cheltuielilor Neeligibile in cadrul Programului National de Investitii 

”Anghel Saligny”, a obiectivului de investiții "Extindere rețea de apa in 

comuna Moisei, județul Maramureș". 

Se supune la vot și se adoptă HCL cu unanimitate de voturi. 

 

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi - președintele de ședință prezintă proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare, Devizului general 

(Cheltuieli Totale, Cheltuieli Eligibile si Cheltuieli Neeligibile) si a 

Indicatorilor tehnico- economici si susținerea de la Bugetul local a 

Cheltuielilor Neeligibile in cadrul Programului National de Investiții 

”Angliei Saligny”, a obiectivului de investiții ”Extindere rețea de canalizare 

si statie de epurare in comuna Moisei, județul Maramureș”. 

Se supune la vot și se adoptă HCL cu unanimitate de voturi. 

 

8. La ultimul punt de pe ordinea de zi, la Diverse, este prezentată plângerea 
prealabilă formulată de către GBH Flo AREDAMENTI S.R.L., prin avocat, 
prin care se solicită Consiliului Local Moisei să inițieze proiect de hotărâre 
pentru restituirea sumei de 80.894,17, având în vedere participarea GBH 
Flo AREDAMENTI S.R.L. referitor la proiectul ”Extinderea retelei electrice 



de distributie publica in locatitatea Moisei – zona Izvorul Dragos, judetul 
Maramures” 

Se propune amânarea analizei plângerii prealabile pentru o ședință 
ulterioară; se aprobă amânarea cu unanimitate de voturi. 
 

 

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

 

 

Președinte de ședință    Consilieri   Secretar General 

    Coman Vasile                         Hojda Vasile 


