
  

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 09.03.2022, cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a 

Consiliului Local Moisei. 

 La ședință participă următorii consilieri: 

1. Tomoiagă Simion – PSD  

2. Coman Vasile – PSD - online 

3. Tomoiagă Ștefan – PSD  

4. Coman Ioan – PSD  - online 

5. Tomoiagă Ioan – PNL  

6. Hojda Toader – PNL  

7. Fluțar Toader – PNL - online 

8. Ivașcu Viorica – PNL  

9. Vlașin Gheorghe – PNL  

10. Tomoiagă Gheorghe – PER 

11. Horj Pavel – ProRomânia - online 

12. Coman Grigore – USR - online 

13. Tomoiagă Grigore – PMP  

14. Hojda Gheorghe – PNȚMM  

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 ales pe o perioadă de 3 luni dl. consilier Tomoiagă 

Grigore din partea PMP. 

 

 

 



ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind executarea lucrărilor de regenerare a pădurilor 

din fondul forestier proprietate publică a Comunei Moisei. 
 

2. Proiect de hotărâre privind respingerea avizării suprafeței administrative 
propusă să facă parte din aria naturală protejată,prin extinderea acesteia 
conform Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea listei 
consolidate a ariilomaturale protejate din Romania și a Planului de 
amenajare a teritoriului național secțiunea III- zone protejate,zone naturale. 
 

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

 

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi privind executarea lucrărilor de 

regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a Comunei 

Moisei, prezentat de către dl Primar – Tomoiagă Grigore. 

Dl Secretar General aduce lămuriri la Art. 2 de la Proiectul de Hotăr 
Re 969/04.02.2022. 
 
Dl Consilier Hojda Gheorghe din partea PNTMM pune următoarea întrebare: 

”Când au avut loc tăieri la ras UA9A și UA10B? Și care a fost suprafața scoasă la 
licitație a partidelor la RAS?.  

Ținând cont că Codul Silvic prevede că, firma care exploatează Masa 
Lemnoasă trebuie sa predea parcelele gata curățate pentru plantare, Ce 
reprezintă sumele de la coloana ”curățare teren”?   ” 

 
Se propune amânarea Proiectului de Hotărâre nr. 969/04.02.2022, pentru a 

fi prezentat de către inițiatorul acestui proiect – dl consilier Coman Grigore din 
partea USR. 

 
Se supune la vot și se votează cu 9 votrui pentru și 1 abținere (dl consilier 

Tomoiagă Vasile-Daniel din partea PV). 
 

2. Se trece la al doilea punct de pe ordinea zi privind respingerea avizării 
suprafeței administrative propusă să facă parte din aria naturală 
protejată,prin extinderea acesteia conform Proiectului de Hotărâre a 
Guvernului privind actualizarea listei consolidate a ariilomaturale protejate 
din Romania și a Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea III- 
zone protejate,zone naturale. 
 



Se poartă discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 617/25.01.2022 în forma propusă, 

se votează în unanimitate de voturi și se adoptă HCL. 

  

 

 

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

 

 

 

Președinte de ședință    Consilieri   Secretar General 

    Tomoiagă Grigore               Hojda Vasile 


