
  

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 10.05.2022, cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a 

Consiliului Local Moisei. 

 

 La ședință participă următorii consilieri: 

1. Coman Vasile – PSD  

2. Tomoiagă Ioan – PNL  

3. Fluțar Toader - PNL 

4. Hojda Toader – PNL  

5. Ivașcu Viorica - PNL 

6. Vlașin Gheorghe – PNL  

7. Tomoiagă Gheorghe – PER 

8. Horj Pavel – ProRomania 

9. Tomoiagă Grigore – PMP  

10. Hojda Gheorghe – PNȚMM  

11. Tomoiagă Vasile-Daniel – PV   

12. Coman Grigore – USR 

 

 

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 

Vasile Daniel din partea PV. 

 

 



 

ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cofinanțării în cadrul proiectului 

”Together, prepared for emergency situations, cod proiect 
HUSKROUA/1702/8.1/0034 - TOGETHER”, FINANȚAT ÎN CADRUL 
Programului de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-Romania 
Ucraina 2014-2020, Contract de finanțare nr. 3258/20.04.2020, cu 
echivalentul în lei a sumei de 29.000 EUR, necesar pentru achiziția de 
Buldoexcavator, ca urmare a creșterii prețurilor de achiziție. 
 

2. Proiect de hotărâre privind depunere, aprobare și implementare a 
proiectului ”Elaborare în format GIS a documentelor de amenajare a 
teritoriului și planificare urbană, Plan Urbanistic General al Comunei Moisei”. 
 

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

 

1. Se trece la primul punct privind suplimentarea cofinanțării în cadrul 

proiectului ”Together, prepared for emergency situations, cod proiect 

HUSKROUA/1702/8.1/0034 - TOGETHER”, FINANȚAT ÎN CADRUL 

Programului de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-Romania 

Ucraina 2014-2020, Contract de finanțare nr. 3258/20.04.2020, cu 

echivalentul în lei a sumei de 29.000 EUR, necesar pentru achiziția de 

Buldoexcavator,  prezentat de Dl Primar – Tomoiagă Grigore inițiatorul 

acestui proiect. 

 

Se poartă discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre si pe 

marginea proiectului  Transfrontalier. 

 

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, privind depunere, aprobare și 

implementare a proiectului ”Elaborare în format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului și planificare urbană, Plan Urbanistic General al 



Comunei Moisei”, prezentat de Dl Primar – Tomoiagă Grigore inițiatorul 
acestui proiect. 
 

 
Se supune la vot proiectul nr. 2 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 Vasile Daniel               Hojda Vasile 


