
PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 29.06.2022, 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. Tomoiagă Ioan – PNL  

5. Hojda Toader – PNL  

6. Fluțar Toader - PNL 

7. Vlașin Gheorghe – PNL 

8. Ivașcu Viorica – PNL   

9. Tomoiagă Gheorghe – PER 

10. Tomoiagă Grigore – PMP  

11. Hojda Gheorghe - PNTMM 

12. Horj Pavel – ProRomania 

13. 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 

Vasile Daniel din partea PV. 

 

 



ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării de transmitere a imobilului 

nr 2792, identificat în cartea funciară 51228 a comunei Moisei cu nr. 
cadastral 51228,din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Apărării Naționale, în domeniul public al comunei Moisei, județul Maramureș 
și administrarea Consiliului Local Moisei. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei MOISEI, județul 
MARAMUREȘ, la “Asociația Localităților si Zonelor Istorice și de Artă din 
România (ALZIAR)". 
 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativului pentru consumul lunar de 
carburanți,pentru Autovehicolul special N3 Mercedes-benz (Gunoieră) MM 
13 DIZ aflat în dotarea Comunei Moisei. 
 

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

 

Se propune amânarea cererilor de la punctul ”DIVERSE”, să se disucte într-o 

altă ședință. Se votează în unanimitatate de voturi.  

 

 

1. Se trece la primul punct de pe ordinea de zi privind aprobarea solicitării de 

transmitere a imobilului nr 2792, identificat în cartea funciară 51228 a 

comunei Moisei cu nr. cadastral 51228,din domeniul public al statului și 

administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al 

comunei Moisei, județul Maramureș și administrarea Consiliului Local 

Moisei, prezentat de Dl Primar – Tomoiagă Grigore inițiatorul acestui 

proiect. 

 

Se poartă discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. 

 

 



Dl. Viceprimar intervine:  

”Consider că este foarte necesar Centrul Social pentru Bătrâni, dar există 

riscul să se piardă suma cheltuită până acuma pentru proiectul ”Baza de Sport, 

Turism și Agrement”, de aceea propun trimiterea la MAPN a cererii inițiale pentru 

care s-a apobat acest proiect”. 

 

Dl Consilier Hojda Gheorghe din partea PNTMM spune: 

 ”În baza HG 525/27.06.1996 care prezintă regulamentul de funcționare a 

cadastrului pe teritoriul României, unde Anexa 1 la pct.1, amplasarea în cadrul 

localității a oricărui proiect de investiții, la Anexa 1 pct. 9 este tratată amplasarea 

construcțiilor de agrement în intravilanul unei localități, iar la Anexa 1, pct.7 ali. 4 

este tratată amplasarea construcțiilor de sănătate și asistență socială. 

 Conform HG menționat mai sus cele 2 proiecte de investiții nu se exclud și 

sunt complementare, iar din acest punct de vedere nu există nici un convenient. În 

privița cheltuielilor de 800.000,00 lei cu avizele, avizle respective nu mai sunt 

valabile pentru inițierea proiectului, sunt necesare alte avize”. 

  

Dl. Primar răspunde dlui Viceprimar: 

 ”Domnule Viceprimar, nu există nici un impediment legal de proiectul ”Baza 

de Sport, Turism și Agrement”. Daca pe parcurs vor fi probleme legate de acest 

proiect și o să existe riscul să pierdem proiectul ”Baza de Sport, Turism și 

Agrement”, pentru proiectul  ”Centrul Social pentru Vârstnici” o sa stabilim altă 

locație. Consider că ambele proiecte au o importanță majoră pentru locuitorii 

comunei Moisei”. 

 

Dl Viceprimar spune: 

 ”Baza de Sport, Turism și Agrement a fost votată de actualul Primar și cei 5 

consilieri PSD din 2016 încoace exact în această formă. Menționez că proiectul a 

fost în dezbatere publică un timp îndelungat și nu a existat nici o idee de a face 

altceva. Orice intervenție în acest proiect, consider că este un afront la adresa 

fostului primar Toader Ștețcu, care s-a zbătut să rezolve finanțarea la acest proeict 

și care a reușit să dezvolte Moiseiul la un nivel foarte înalt. De aceea propun să 

votăm proiectul de hotărâre doar cu pct.1 Baza de Sport, Turism și Agrement, iar 

pentru Centrul Social să găsim alt teren care să corespundă cerințelor.” 

 



Dl. Primar răspunde dlui Viceprimar: 

”În cei 20 de ani în Consiliul Local, în calitate de consilier local, am votat 

toate proiectele de interes public pentru comuna noastră. Împreună cu fostul 

Primar Toader Ștețcu, am fost implicat în realizarea proiectului Baza de Sport, 

Turism și Agrement”, și personal am obținut o parte din avize. Consider că nu 

există nici un impediment pentru realizarea ambelor obiective, vă spun asta 

pentru că m-am documentat inainte.” 

 

Dl Viceprimar spune: 

 ”Dacă proiectul de hotărâre nu trece, nu exclud revenirea la masa 

negocierilor pentru a găsi cea mai bună soluție, dar numai în prezența 

specialiștilor – arhitecți, proiectanți, s.a.” 

 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre în forma inițială. Se votează cu 10 voturi 
pentru și 3 abțineri (Dl Viceprimar Tomoiagă Ioan, dl consilier PNL - Hojda Toader 
și dl consilier PNL Vlașin Gheorghe) și se adoptă HCL. 
 
 

2. Se trece la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind aprobarea aderării 

comunei MOISEI, județul MARAMUREȘ, la “Asociația Localităților si Zonelor 

Istorice și de Artă din România (ALZIAR)", prezentat de Dl Primar – 

Tomoiagă Grigore inițiatorul acestui proiect. 

 

Se supune la vot, se votează în unanimitate de voturi și se adoptă HCL. 
 
 
3. Se trece la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind stabilirea normativului 

pentru consumul lunar de carburanți,pentru Autovehicolul special N3 
Mercedes-benz (Gunoieră) MM 13 DIZ aflat în dotarea Comunei Moisei, 
prezentat de Dl Primar – Tomoiagă Grigore inițiatorul acestui proiect. 

 
Se propune o cotă lunară de 800 litri pentru colectare și transport deșeuri. 
 

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 


