
PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 30.09.2022, 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. Hojda 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. 

 

 

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

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

partea PMP. 

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

 



ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanții lor Consiliului Local 

Moisei în consiliile de administrație , ale unitățiilor școlare din comuna 
Moisei, precum și în Comisiile de Evaluare și Asigurarea Calității 
învățământului pentru anul școlar 2022-2023. 
 

2.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului Comunei Moisei Județul 
Maramureș. 
 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Moisei 
județul Maramureș , pe anul 2022. 

 
4. Diverse. 

 
5. Se suplimentează Ordinea de zi cu proiectul de hotărâre nr. 

9623/30.09.2022. 
 

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

 

Este invitat în ședință și dl contabil a Primăriei Comunei Moisei, Vlonga Maftei. 

 

1. Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi privind rectificarea bugetului local 

al comunei Moisei județul Maramureș, pe anul 2022 prezentat de Dl Primar 

– Tomoiagă Grigore inițiatorul acestui proiect. 

 
Se poartă discuții pe marginea acestui proiect. 

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

 
2. Se trece la proiectul de hotărâre nr. 9623/30.09.2022, si se stabilește cota 

de combustibil pentru Tractor și Buldoexcavator. 

 

Se fac următoarele proiecte: 



a) Pentru Tractor – 200 lt/lună 

b) Pentru Buldoexcavator – 700 lt/lună 

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

HCL. 
 
 Dl Consilier din partea USR Coman Grigore specifică:  

”La sfârșitul fiecărei luni conducătorul fiecărui utilaj va preda Fișa FAZ la 
contabilitate.” 

 
3. Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi privind actualizarea Statutului 

Comunei Moisei Județul Maramureș prezentat de Dl Primar – Tomoiagă 

Grigore inițiatorul acestui proiect. 

În unele locuri se va actualiza lista cu consilieri în funcție de perioadă și 

mandat. 

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

 
4. Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi privind numirea reprezentanții 

lor Consiliului Local Moisei în consiliile de administrație , ale unitățiilor 
școlare din comuna Moisei, precum și în Comisiile de Evaluare și Asigurarea 
Calității învățământului pentru anul școlar 2022-2023, prezentat de Dl Primar 
– Tomoiagă Grigore inițiatorul acestui proiect. 

 
S-au citit reprezentanții care au fost numiți anul trecut, și s-a propus 
continuitatea membrilor existenți pe anul 2021. 

 
Se supune la vot și 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 

       Ivașcu Viorica                                Hojda Vasile 


