
  

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 14.12.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local 

Moisei. 

 La ședință participă următorii consilieri: 

1. Coman Vasile – PSD 

2. Tomoiagă Ștefan – PSD  

3. Tomoiagă Ioan – PNL  

4. Hojda Toader – PNL 

5. Fluțar Toader – PNL  

6. Ivașcu Viorica – PNL  

7. Vlașin Gheorghe – PNL  

8. Tomoiagă Gheorghe – PER 

9. Horj Pavel – ProRomânia 

10. Coman Grigore – USR  

11. Tomoiagă Grigore – PMP  

12. Hojda Gheorghe – PNȚMM  

13. Tomoiagă Vasile-Daniel – PV 

14. Tomoiagă Simion – PSD – online 

15. Coman Ioan – PSD - online   

 

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 consilier Coman 

Vasile din partea PSD.  

 

 

 



 

ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Moisei, 

județul Maramureș pe anul 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor și 

penalităților de întârziere pentru impozitele și taxele locale, la debite 

restante. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativului pentru consumul lunar de 

carburanți, pentru autovehicolul Mitsubishi L 200 MM-27-CLM aflat în 

dotarea Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAAC) Moisei. 

4. Proiect de hotărâre privind restituirea sumei rămase în urma achiziției din 

proiectul Extindere Rețelei Electrice de Distribuție Publică în Localitatea 

Moisei Zona Izvorul Dragoș județul Maramureș. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului procentual anual din masa 

lemnoasă autorizată spre exploatare ce intră în fondul de conservare și 

regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a comunei 

Moisei. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual privind serviciile 

sociale. 

7. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizarării si 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru 

achiziționarea produselor aferente Programului pentru scoli al României si al 

contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

masurilor educative, la nivelul comunei Moisei. 

8. Diverse. 

 

Dna consilier din partea PNL, Ivașcu Viorica – menționeză faptul că la punctul 4 

de pe ordinea de zi se va abține de la vot, având în vedere art. 228, al. 2 din OUG 

57/2019.  

Se discută pe marginea proiectului nr. 4 de pe Ordinea de zi, ”Proiect de hotărâre 

privind restituirea sumei rămase în urma achiziției din proiectul Extindere Rețelei 

Electrice de Distribuție Publică în Localitatea Moisei Zona Izvorul Dragoș județul 

Maramureș.”;  

Inițiatorul acestui proiect dl consilier din partea PMP - Tomoiagă Grigore, nu iși 

retrage proiectul de pe Ordinea de zi. 

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



 

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local al 
comunei Moisei, județul Maramureș pe anul 2021, prezentat de către 
inițiatorul acestui proiect, dl Primar, Tomoiagă Grigore. 
 
La ședință este invitat  dl Contabil al Comunei Moisei, Vlonga Maftei. 
 

Se supune la vot  proiectul nr.1 de pe Ordinea de zi, se votează în unanimitate 

de voturi și se adoptă HCL. 

  

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

la plata majorărilor și penalităților de întârziere pentru impozitele și taxele 

locale, la debite restante, prezentat de către inițiatorul acestui proiect, dl 

consilier din partea PNTMM – Hojda Gheorghe. 
 

La ședință este invitată dna Inspector ITL – Tomoiagă Ileana Maria. 

Dl consilier Hojda Gheorghe, a accentuat  art.185, al. 1, lit. b, din Legea 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Lit. b – ”scutiri sau reduceri de majorări de întârziere” 

 Se discută Raportul de specialitate a compartimentului Impozite și Taxe 

Locale. 

 Dna Inspector ITL și dl Contabil al Primăriei Comunei Moisei fac 

următoarele precizări: 

 ”Scutirea se face pe bază de cerere. La data depunerii cererii, contribuabilul 

trebuie să aibă stinse toate obligațiile de plată”. 

 Dl consilier Coman Grigore – USR face următoarea precizare: ”Nu pot să fiu 

de acord cu acest proiect de hotărâre, deoarece sunt foarte multe persoane care 

sunt plecate în străinătate și totuși plătesc apa, deșeuri, iar cei care sunt în țară nu 

vor să plătească, și sunt destui”. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de către Dl consilier Hojda 

Gheorghe, se votează cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl Coman Grigore – 

consilier USR) și 1 abținere (dl Tomoiagă Gheorghe – consilier PER), și se adoptă 

HCL. 

3. Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, privind stabilirea normativului 

pentru consumul lunar de carburanți, pentru autovehicolul Mitsubishi L 200 



MM-27-CLM aflat în dotarea Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAAC) 

Moisei, prezentat de către dl Primar,Tomoiagă Grigore, inițiatorul acestui 

proeict 

 

Se supune la vot  Proiectul de Hotărâre și se votează în unanimitate de voturi 

 și se adoptă HCL. 

 

4. Se trece la punctul 4 de pe orinea de zi, privind restituirea sumei rămase în 

urma achiziției din proiectul Extindere Rețelei Electrice de Distribuție Publică 

în Localitatea Moisei Zona Izvorul Dragoș județul Maramureș, prezentat de 

către inițiatorul acestui proiect, dl consilier din partea PMP – Tomoiagă 

Grigore. 

 

Dl contabil Vlonga Maftei, a făcut următoarea precizare: ”Suma a fost restituită 

de către Societatea Electrica, și există în contul primăriei”.  

Dna jurist Ștețco Gabriela prezintă raportul de specialitate privind acest proiect 

de hotărâre și problemele în privința acestui Proiect de Hotărâre, având în vedere 

că s-a deschis acțiune în instanță de către GBH FLO AREDAMENTI privind restituirea 

sumei din Proiectul Extinderea Rețelei Electrice în localitatea Moisei, zona Izvorul 

Dragoș.  

 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 11595, se votează cu 8 voturi pentru 

și 7 abțineri și se adoptă HCL. 

 

5. Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, privind stabilirea nivelului 

procentual anual din masa lemnoasă autorizată spre exploatare ce intră în 

fondul de conservare și regenerare a pădurilor din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Moisei,prezentat de către inițiatorul acestui 

proiect, dl consilier din partea USR – Coman Grigore. 

 

Dl consilier din partea PNTMM – Hojda Gheorghe spune:  

”Conform art. 34 din Codul Silvic, solicitarea domnului consilier Coman Grigore prin 

proiectul de hotărâre nr. 11605/2021, se depășește cota de 15%, solicitată prin 

fondul de regenerare. Se depășește cu mult posibilitățile bugetare a Comunei Moisei 

de constituire a fondului de regenerare, ținând cont de faptul că, Comuna Moisei 

are de implementat foarte multe proiecte prin PNRR care trebuie cofinanțate. 



Consiliul Local nu poate să risipească bunul public prin ”tăiatul frunzei la câini”, 

această activitate de descopleșiri a puieților. Consider că procentul de 10% este 

suficient pentru fondul de conservar care a fost stabilit într-o altă ședință 

anterioară.” 

 

Dl consilier din partea USR – Coman Grigore, răspunde: 

”Nivelul procentual din masa lemnoasă supuse exploatării, prin produse 

principlae și accidentale se stabilește până la 31 decembrie a anului curent.” 

 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 11605/2021, se votează cu 11 voturi 

pentru, 1 vot împotrivă (dl consilier Hojda Gheorghe) și 3 abțineri și se adoptă 

HCL. 

 

6. Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi privind aprobarea Planului anual 

privind serviciile sociale, prezentat de către dl Primar, Tomoiagă Grigore, 

inițiatorul acestui proiect. 

 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre, se votează în unanimitate de voturi și 

se adoptă HCL. 

 

7. Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi privind neasumarea responsabilității 

organizarării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-

cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru scoli al 

României si al contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea masurilor educative, la nivelul comunei Moisei, prezentat de către 

dl Primar, Tomoiagă Grigore, inițiatorul acestui proiect. 

 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre, se votează în unanimitate de voturi și 

se adoptă HCL. 

 

8. Diverse 

 

1. Se discută cererea nr. 11683/14.12.2021 a domnului Tomoiagă Vasile – 

angajat SPAAC Moisei. 

Se supune la vot avizul de principiu privind inițierea unui proiect de 

hotărâre și se votează în unanimitate de voturi. 

 



2. Se discută cererea nr. 11716/14.12.2021, a numitei Danci Ileana prin care 

solicită un ajutor financiar de urgență. 

Se propune de către dl Primar, Tomoiagă Grigore, suma de 2.000 lei. 

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

 

3.  Se discută cererea numitului Ivășcu Dumitru, nr. 568/b, prin care solicită 

un ajutor financiar de urgență privind plata facturii de curent, pentru a nu 

fi debranșat. Banii se vor ridica de către numita Tomoiagă Ileana, Nr. 

577/A. 

 

 

 

 

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

 

 

Președinte de ședință    Consilieri   Secretar General 

    Coman Vasile                         Hojda Vasile 


