
PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 31.10.2022, 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. Fluțar Toader – PNL  

9. Ivașcu Viorica – PNL 

10. Hojda Gheorghe - PNTMM 

11. Tomoiagă Gheorghe – PER 

12. Horj Pavel – ProRomania 

13. Tomoiagă Grigore – PMP 

14. Tomoiagă Vasile-Daniel – PV 

15. 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 dna. consilier Ivașcu 

Viorica din partea PNL. 

 



ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

proiectul „Refacere drumuri si consolidări albie în zonele afectate de 
calamitati,comuna Moisei Județul Maramureș” 
 

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

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

 

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

indicatorilor tehnico-economici la proiectul „Refacere drumuri si consolidări 

albie în zonele afectate de calamitati,comuna Moisei Județul Maramureș”. 

 
   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 primul punctul privind rectificarea bugetului local al comunei 

Moisei județul Maramureș, pe anul 2022. 

 

S-a alocat suma de 241.000 lei. 

- Se propune alocarea sumei de 100.000 lei pentru Școala Dragoș Vodă; 

- Se propune alocarea sumei de 15.000 lei pentru Sport și Cultură; 

- Se propune alocarea simei de 126.000 lei la drumuri și poduri; 

   

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

Dl consilier Hojda Gheorghe propune să se aloce o sumă de bani pentru 
angajații primăriei care se pensionează sau care s-au pensionat. 

 



Dl Primar susține ca este de acord, daca există temei legal. 
 
Dl consilier Hojda Gheorghe propune acordarea sumei de 5.000 lei pentru 

fiecare persoana care si-a încheiat activitatea prin pensionare sau care urmează să 
se pensioneze, si a nominalizate pe Tomoiagă Grigore, Fluțar Grigore, Horj Ștefan, 
Coman Dumitru și Coman Voichița. 

Dl Secretar General Hojda Vasile susține că nu există temei legal pentru 
acordarea acestor sume. 

 
Se supune la vot propunerea făcută de dl consilier Hojda Gheorghe, si se 

votează cu 14 voturi pentru si 1 abținere (dl consilier Tomoiagă Grigore din partea 
PMP). Se vor acorda aceste sume, dacă este legal. 
 
 

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

 

 

  Președinte de ședință    Consilieri   Secretar General 

       Ivașcu Viorica                                Hojda Vasile 


