
  

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 28.03.2022, cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a 

Consiliului Local Moisei. 

 La ședință participă următorii consilieri: 

1. Tomoiagă Simion – PSD  

2. Coman Vasile – PSD  

3. Tomoiagă Ștefan – PSD  

4. Coman Ioan – PSD   

5. Tomoiagă Ioan – PNL  

6. Hojda Toader – PNL  

7. Ivașcu Viorica – PNL  

8. Vlașin Gheorghe – PNL  

9. Tomoiagă Gheorghe – PER 

10. Horj Pavel – ProRomânia  

11. Coman Grigore – USR  

12. Tomoiagă Grigore – PMP  

13. Hojda Gheorghe – PNȚMM  

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 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 aprobarea aderării UAT MOISEI reprezentată 
legal prin Consiliul Local al Comunei Moisei la „Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Pietrosul Bardăului”. 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 
pășunii alpine Gardina, în suprafață de 40,32 ha, aparținând domeniului 
privat al comunei Moisei. 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a trei 
spații comerciale din Piața Agroalimentară Moisei aparținând domeniului 
public al comunei Moisei. 
 

5. Se suplimentează Ordinea de zi cu proiectul de hotărâre nr. 
3277/28.03.2022, 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 executarea lucrărilor de 

regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a Comunei 

Moisei, prezentat de către dl Consilier din partea USR – Coman Grigore, 

inișiatorul acestui proiect. 

Dl Consilier Hojda Gheorghe din partea PNTMM pune următoarea întrebare: 
”Mă interesează baza legală cu articol și act normativ privind cheltuielile cu 
curățarea parchetului cuprinsă în Deviz, ținând cont de faptul că firmele de 
exploatare au obligația să dea parchetele gata curățate pregătite pentru 
plantare.” 

 
Dl Consilier din partea USR - Coman Grigore răspunde: ”Domnule consilier, 

sunteți în eroare, aici este vorba de curățarea vetrelor, suprafața de 80/60, 
curățarea runcilor, zmeurișului.....conform Normelor Republicate Legale în 
vigoare.” 

 
Dl Consilier Hojda Gheorghe intervine: ”În Dreptul Romîniei există Legi, O.U.G 

– uri și H.G – uri. La Legi există norme de aplicare. Revin cu întrebarea: La ce lege 
se aplică Normele de Aplicare despre care spui?” 



Dl Consilier Coman Grigore răspunde: ”Conform reglementărilor în vigoare. 
Norme Tehnice din Silvicultură, Ordinul Ministrului 1648/31.10.2000.” 

 
Se supune la vot și se votează cu 13 votrui pentru și 1 abținere (dl consilier 

din partea PNȚMM – Hojda Gheorghe). 
 

2. Se trece la al doilea punct de pe ordinea zi privind aprobarea aderării UAT 
MOISEI reprezentată legal prin Consiliul Local al Comunei Moisei la 
„Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Pietrosul Bardăului”. 

 
Se supune la vot proiectul nr. 2 de pe Ordinea de zi, se votează în 

unanimitate de voturi și se adoptă HCL. 
 

3. Se trece la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind aprobarea concesionării prin 
licitație publică a pășunii alpine Gardina, în suprafață de 40,32 ha, aparținând 
domeniului privat al comunei Moisei, prezentat de dl Primar – Tomoiagă 
Grigore, inițiatorul acestui proiect. 
 
Dl Secretar General aduce lămuriri asupra acestui poiect de hotărâre. 
 
Se propune ca la Art.4 din Proiectul de Hotărâre să se adauge încă un aliniat, 
nr. (5), prin care se stabilesșe garanția de participare în cuantum de 2.000,00 
lei. 
 
Se supune la vot proiectul nr. 3 de pe Ordinea de zi, se votează în 

unanimitate de voturi și se adoptă HCL. 
 

4. Se trece la punctul 4 de pe Ordinea de zin privind aprobarea închirierii prin 
licitație publică a trei spații comerciale din Piața Agroalimentară Moisei 
aparținând domeniului public al comunei Moisei, prezentat de dl Primar – 
Tomoiagă Grigore, inițiatorul acestui proiect. 
 
Se propune ca la Art.6 din Proiectul de Hotărâre să se adauge încă doi 
membrii în comisia de evaluare a ofertelor, din cadrul consilierilor locali.  
 
Sunt propuși:  

1. Dl consilier din partea PV – Tomoiagă Vasile-Daniel 
2. Dna consilier din partea PNL – Ivașcu Viorica 

 
Se mai propune ca la Art.3 din Proiectul de Hotărâre să se adauge încă un 
aliniat, nr. (3), prin care se stabilește garanția de participare în cuantum de 
1.000,00 lei. 



Se propune modificarea la Art.5 din Proiectul de Hotărâre, privind durata de 
închiriere. De la 10 ani la 5 ani. 
 
Se supune la vot amendamentele aduse Proiectului de Hotărâre de la Art. 3, 
Art.5 și Art.6, și se votează în unanimitate de voturi. 
 
Se supune la vot proiectul nr. 4 de pe Ordinea de zi, se votează în 

unanimitate de voturi și se adoptă HCL. 
 

 
5. Se trece la punctul 5 de pe Ordinea de zi prezentat de dl Primar – Tomoiagă 

Grigore, inițiatorul acestui proiect. 
 

Se supune la vot proiectul nr. 5 de pe Ordinea de zi, se votează în 
unanimitate de voturi și se adoptă HCL. 

 

6. DIVERSE 

 

1. Se discută adresa 1885/25.03.2022 de la Instituția Prefectului, privind 

Hotărârea nr. 47/2021. 

 

Consiliul Local al Comunei Moisei, cu nr. de 12 voturi, iși menține 

hotărârea adoptată și votată anterior. 

 

 

 

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

 

 

 

 Președinte de ședință    Consilieri   Secretar General 

    Tomoiagă Grigore               Hojda Vasile 


