
  

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 31.05.2022, 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  

5. Tomoiagă Ioan – PNL  

6. Fluțar Toader - PNL 

7. Vlașin Gheorghe – PNL  

8. Tomoiagă Gheorghe – PER 

9. Horj Pavel – ProRomania 

10. Tomoiagă Grigore – PMP  

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 solicitarea trecerii imobilului 2792 Moisei, din 

Domeniul Public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale 
în Domeniul Public al Comunei Moisei și administrarea Consiliului Local 
Moisei. 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local 2022 
pentru finanțarea investiției ”Drumurile Agricole Deluț, Valea Măguricii și 
Alexa Oacălă în Comuna Moisei, județul Maramureș”, proiect FEADR. 
 

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

inclusiv cererea domnului Tomoiagă Ștefan, domiciliat în Comuna Moisei, Nr. 

130. 

 

Se discută cererea domnului Tomoiagă Ștefan, domiciliat în Comuna Moisei 

Nr. 130, cu nr de înregistrare 5418/28.05.2022, prin care solicită suma de 

10.000,00 lei, pentru curățarea terenului, împrejmuirea și contravaloarea 

terenului ocupat de drum și ziduri de sprijin, din zona Valea Păroșii, conform 

convenției din 19.11.2019. 

 

Se supune la vot, se votează în unanimitate de voturi! 

 

1. Se trece la primul punct de pe ordinea de zi privind solicitarea trecerii 

imobilului 2792 Moisei, din Domeniul Public al Statului și administrarea 

Ministerului Apărării Naționale în Domeniul Public al Comunei Moisei și 

administrarea Consiliului Local Moisei, prezentat de Dl Primar – Tomoiagă 

Grigore inițiatorul acestui proiect. 

 

Se poartă discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. 

 



Se solicită modificarea art.2 și introducerea unui nou articol în prezentul 

proiect de hotărâre.  

La art.2 ”Imobilul descris la art.1 va avea regim de bun de interes public local și 

va fi utilizat pentru realizarea obiectivelor de investiții intr-un termen de 10 ani de 

la data preluării imobilului. 

 

a) Baza de sport, turism și agrement în Comuna Moisei, Jud. Maramureș. 

b) Centru Social pentru Vârstnici. 

 

Se mai adaugă un articol: ”Predarea – Primirea imobilului identificat la art.1 se 

face în baza unui protocol încheiat între părți, în termenul prevăzut în Hotărârea 

Guvernului de transmitere a imobilului”. 

 

Dl. Viceprimar intervine:  

”Consider că Centrul Social pentru Vârstnici NU își are loc lângă Baza de 

Sport, Turism și Agrement. Vă amintesc faptul că pentru Baza de Sport, Turism și 

Agrement, avem proiectul cu toate avizele și putem în cel mai scurt timp să 

încercăm să obținem finanțare, după încredințarea terenului de MAPN. 

 Consider că orice schimbare de la proiectul inițialva duce la pierderea 

investiției de până acuma de aproximativ 800.000,00 lei”. 

 

Dl. Primar răspunde: 

 ”Domnule Viceprimar, eu consider că ambele proiecte sunt de interes public. 

Sunt de o importanță deosebită ambele proiecte, unde pot beneficia atât turiștii 

cât și locuitorii comunei Moisei. Vreau să precizez faptul că pentru punctul 2 

”Centru Social pentru Vârstnici”, nu o să cheltuim nici un ban, pe SF sau PT, nici pe 

avize, până nu se găsește sursa de finanțare” 

 

 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre cu modificările ulterioare, se 
votează cu 7 voturi pentru și 4 împotrivă (Dl Viceprimar Tomoiagă Ioan, dl 
consilier Fluțar Toader, dl consilier Vlașin Gheorghe și dl consilier Coman 
Grigore) și 1 abținere (dl consilier Tomoiagă Vasile-Daniel).   

NU se adoptă HCL. 
 



2. Se trece la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind folosirea din excedentul 

bugetului local 2022 pentru finanțarea investiției ”Drumurile Agricole Deluț, 

Valea Măguricii și Alexa Oacălă în Comuna Moisei, județul Maramureș”, 

proiect FEADR, prezentat de Dl Primar – Tomoiagă Grigore inițiatorul 

acestui proiect. 

 

Se supune la vot, 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 


