
  

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 12.04.2022, 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. Tomoiagă Ioan – PNL  

5. Hojda Toader – PNL  

6. Fluțar 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 aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului 

general estimativ a obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ 
DE DISTRIBUȚIE GAZE ’ NATURALE ÎN COMUNA MOISEI, JUDEȚUL 
MARAMUREȘ”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de 
Investiții „ANGHEL SALIGNY. 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe 
anul 2021 pentru finanțare investiției „PROIECT TRANSFRONTALIER în 
comuna Moisei”. 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei 
Moisei , jud. Maramureș pe anul 2022. 
 

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

 

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi privind aprobarea Cererii de 

finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiții 

„ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE ’ NATURALE ÎN 

COMUNA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, pentru finanțarea acestuia în 

cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY, prezentat de Dl 

Primar – Tomoiagă Grigore inițiatorul acestui proiect. 

 

Se poartă discuții pe marginea acestui proiect. 

 

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 punctul 2 de pe ordinea de zi cu privire la folosirea din excedentul 

bugetului local pe anul 2021 pentru finanțare investiției „PROIECT 
TRANSFRONTALIER în comuna Moisei”, prezentat de Dl Primar – Tomoiagă 
Grigore inițiatorul acestui proiect. 
 
Dl consilier din partea PNȚMM intervine: ”Rog colegii de la Financiar 

Contabil, când întocmesc Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului 

local, să fie făcut pe toate capitolele, pentru a putea urmării sumele 

repartzate intre capitole, veniturile cuprinse în plus din diferite surse, la fel și 

cheltuielile”. 



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 cu privire la rectificarea bugetului 

local al comunei Moisei , jud. Maramureș pe anul 2022, prezentat de Dl 
Primar – Tomoiagă Grigore inițiatorul acestui proiect. 

 
Se supune la vot proiectul nr. 3 de pe Ordinea de zi, 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 


