
PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 09.09.2022, 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. Fluțar Toader – PNL  

7. Vlașin Gheorghe – PNL 

8. Tomoiagă Gheorghe – PER 

9. Horj Pavel – ProRomania 

10. Coman Grigore – USR  

11. Tomoiagă Grigore – PMP 

12. Hojda Gheorghe - PNTMM  

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. 

 

În absența președintelui de ședință, conform art. 123 din Codul Administrativ, 

pentru această ședință este ales președinte dl. Consilier Tomoiagă Grigore din 

partea PMP. 

 

Se supune la vot și se votează în unanimimtate de voturi.  



ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pe anul de producție 2022, 

pentru valorificarea cantității de 149mc, masă lemnoasă din specia molid și 
brad din fondul forestier proprietate publică a UAT Moisei din locul numit 
Valea Boului, conform APV nr. 5976/28.01.2022.  
 
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 aprobarea prețului pe 

anul de producție 2022, pentru valorificarea cantității de 149mc, masă 

lemnoasă din specia molid și brad din fondul forestier proprietate publică a 

UAT Moisei din locul numit Valea Boului, conform APV nr. 

5976/28.01.2022, prezentat de Dl Primar – Tomoiagă Grigore inițiatorul 

acestui proiect. 

 
Se poartă discuții pe marginea acestui proiect. 

 
Dl consilier Hojda Gheorghe din partea PNTMM intervine: 
”Eu propun ca, cantitatea de masă lemnoasă pe o cerere să fie de 3mc, ca 
este lemn de lucru cât și lemn de foc, cu condiția ca pe cerere să fie specificat, 
lemn de lucru, lemn de foc sau ambele, dar cantitatea cumulată să nu 
depășească 3mc. Cererile să fie soluționate în funcție de înregistrarea 
personală în Registrul de intrare-ieșire a Primăriei Comunei Moisei, pe 
principul ”primul venit, primul servit”, până la terminarea cantității de masă 
lemnoasă din APV, cu condiția ca să fie primite toate cererile de la toti 
solicitanții, iar după expirarea cantității de masă lemnoasă, cererile 
nesoluționate să fie constituite ca cereri prioritare pentru următoarea 
partidă și vânzarea de masă lemnoasă de către UAT Moisei.” 
 
Dl Viceprimar intervine: 
”Cererile să fie înregistrate începând de luni 12.09.2022.” 
 
Dl consilier Coman Grigore din partea USR vine cu următoarea propunere: 
”Eu propun cantitatea de 5mc. 3mc este prea puțin” 
 



Se supune la vot cantitatea de 3 mc/gospodărie, și se votează cu 9 voturi 
pentru.   
 
Dl consilier Hojda Gheorghe din partea PNTMM vine cu propunerea 
prețului de vânzare: 
”Propun ca prețul lemnului de lucru să fie de 200lei/mc, și prețul lemnului de 
foc să fie de 100lei/mc, inclus prețul de exploatare.” 
 
Dl consilier Coman Grigore din partea USR vine cu următoarea propunere: 
”Eu propun ca prețul lemnului de lucru să fie de 300lei/mc și a lemnului de 
foc de 150 lei/mc, inclus prețul de exploatare.” 
 
Dl Viceprimar Tomoiagă Ioan vine cu următoarea propunere: 
”Propun ca prețul lemnului de lucru să fie de 250lei/mc, și a lemnului de foc 
de 150lei/mc, inclus prețul de exploatare. 
 
Dl consilier Hojda Gheorghe din partea PNTMM își retrage propunerea 
făcută. 
 

Se supune la vot propunerea făcută de dl consilier Coman Grigore din 
partea USR, și se votează cu 2 voturi pentru. 

 
Se supune la vot propunerea făcută de dl Viceprimar tomoiaga Ioan, 

se votează în unanimimtate de voturi și se adoptă HCL, la prețul de: lemnul 
de lucru să fie de 250lei/mc, și lemnul de foc de 150lei/mc, inclus prețul de 
exploatare + TVA. 

 
 

 

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

 

  Președinte de ședință    Consilieri   Secretar General 

     Tomoiagă Grigore                            Hojda Vasile 


