
  

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 21.01.2022, 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 - ONLINE 

5. Tomoiagă Ioan – PNL  

6. Hojda Toader – PNL - ONLINE 

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. 

 

Se propune președintele de ședință pentru următoarele 3 luni. 

Este propus dl. consilier Tomoiagă Grigore din partea PMP. 

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

 

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

Grigore din partea PMP. 



ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ 

preuniversitar de stat și particular, de pe raza comunei Moisei, pentru anul 
școlar 2022 – 2023. 

2. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetar local pe 

anul 2021 pentru finanțarea obiectivului PROIECT TRANSFRONTALIER în 

comuna Moisei. 

3. Diverse. 

 

4. Se suplimentează ordinea de zi cu proiectul de hotărâre nr. 436/18.01.2022 

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

 

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

 

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi privind organizarea rețelei școlare de 

învățământ preuniversitar de stat și particular, de pe raza comunei Moisei, 

pentru anul școlar 2022 – 2023, prezentat de către dl Primar - Tomoiagă 

Grigore, inițiatorul acestui proiect. 

 

Dl. Secretar General Hojda Vasile aduce lămururi privind acest 

proiect de hotărâre. 

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

  

2. Se trece la al doilea punct de pe ordinea de cu privire la folosirea din 

excedentul bugetar local pe anul 2021 pentru finanțarea obiectivului 

PROIECT TRANSFRONTALIER în comuna Moisei, prezentat de către dl Primar 

- Tomoiagă Grigre, inițiatorul acestui proiect. 

Se poartă discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. 

 

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

 

3. Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi privind proiectul de hotărâre nr. 

436/18.01.2022. 

 

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



4. Diverse. 

 

Se discută adresa primită de la Prefectura Maramureș, cu privire la Hotărârea 

nr. 47/2021 privind scutirea penalităților de la Impozitele si Taxele Locale. 

 

Dl consilier Hojda Gheorghe din partea PNȚMM spune: 

 

”În Hotărârea nr. 47/2021, avem un articol care se referă la păstrarea 

cuantumului impozitelor si taxelor locale pe anul 2022 cuprinsă în Hotărârea 

47/2021 cu mențiunea că HCL47/2021 a fost dată în cursul anului 2021, iar conform 

Legii 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cunatumul impozitelor și taxelor 

locale pt UAT-uri care se aplică pe anul curent se dă de către Autoritatea 

deliberativă, în speță Consiliul Local, în anul precedent. Avănd în vedere acest articol 

cuprins în HCL 47/2021, propun ca Hotărârea să rămână așa cum a fost dată de 

Consiliul Local fără alte modificări.” 

 

Se supune la vot menținerea Hotărârii nr. 47/2021, se votează cu 13 voturi 

pentru și 2 abțineri (dl, consiler Coman Grigore din partea USR și dl consilier 

Tomoiagă Gheorghe din partea PER). 

 

 

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

 

 

Președinte de ședință    Consilieri   Secretar General 

    Tomoiagă Grigore               Hojda Vasile 


