
PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 13.07.2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului 

Local Moisei. 

 

 La ședință participă următorii consilieri: 

1. Coman Vasile – PSD  

2. Tomoiagă Ștefan – PSD 

3. Coman Ioan - PSD  

4. Tomoiagă Ioan – PNL  

5. Hojda Toader – PNL  

6. Vlașin Gheorghe – PNL 

7. Ivașcu Viorica – PNL   

8. Tomoiagă Gheorghe – PER 

9. Tomoiagă Grigore – PMP  

10. Horj Pavel – ProRomania 

11. 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 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și 

asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de 
la Bugetul de Stat pentru proiectul ”Modernizare rețea de drumuri de interes 
local în Comuna Moisei – Județul Maramureș”. 
 
 
Ordinea de zi fiind supusă la vot, este votată în unanimitate de voturi. 

 

 

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

indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la Bugetul de Stat pentru proiectul 

”Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Moisei – Județul 

Maramureș”, prezentat de Dl Primar – Tomoiagă Grigore inițiatorul acestui 

proiect. 

 

Se poartă discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. 

 

Se supune la vot, se votează în unanimitate de voturi și se adoptă HCL. 
 

 

Dl. Primar aduce în discuție, nevoia suplimentării ueni conducte de apă în 

zona Izvorul Dragoș pe o distanță de 2 KM. 

La propunerea făcută de Dl Primar, în principiu domnii consilieri locali sunt 

de acord cu suplimentarea conductei de apă, și toate lucrările de săpături să fie 

executate de cei care au achiziționat ore cu Buldoexcavator, pentru ca lucrarea să 

se termine în cel mai scurt timp. 

 

A doua propunere a dlui Primar este cu privire la adresa primită de la 

Salvamont, și anume, amplasarea unui Refugiu Salvamont pe raza UAT Moisei, 

coordonate: Latitudine 47.59959430N și Longitudine 24.54867460E. 

 



Dl Viceprimar propune ca la această solicitare, salvamontiștii să întrețină 

traseul omologat de la Mănăstire spre Preluca de sub Piatră. 

 

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

 

 

- Se propune noul președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. 

Este propusă dna consilier Ivașcu Viorica - din partea PNL, și este 

votată în unanimitate de voturi. 

 

 

 

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

 

 

 

  Președinte de ședință    Consilieri   Secretar General 

 Tomoiagă Vasile Daniel               Hojda Vasile 


