
PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 29.11.2022, 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. Horj Pavel – ProRomania 

11. Coman Grigore – USR    

12. Tomoiagă Gheorghe – PER 

13. Hojda Gheorghe - PNTMM 

14. Tomoiagă Grigore – PMP 

15. Tomoiagă Vasile-Daniel – PV 

 

La ședință participă de drept dl. Tomoiagă Ioan - Viceprimar și dl. Hojda 

Vasile – Secretar General al Comunei Moisei. 

 

Se propune președintele de ședință pentru următoarele 3 luni. Este propus dl 

Coman Ioan din partea PSD 

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

Președintele de ședință este ales pe o perioadă de 3 luni, dl consilier Coman 

Ioan din partea PSD. 



ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Moisei pentru preluarea 

în domeniul public al comunei Moisei, de la Compania Națională de Investiții 
"C.N.I" S.A., prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației al 
amplasamentului situat în sat Moisei, localitatea Moisei Județul Maramureș 
,compus din „ Sală de sport școlară 102 locuri Jocalitatea Moisei si terenul 
aferent construcției în suprafața de 5040 mp. din totalul de 5040 mp, inscrisi 
in Cartea Funciara nr. 52278 , nr.cadastral 52278. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Sălii de Sport Școlare de 102 locuri. 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economico financiar prin 
aplicarea OUG nr. 64/2022 si aprobarea susținerii financiare pentru 
finalizarea investiției in termen pentru proiectul „Drumuri agricole Deluț, 
Valea Măguricii și Alexa lui Oacălă în comuna Moisei,județul Maramureș. 
 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării transmiterii 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. 
 

5. Diverse. 
 

6. Se suplimentează ordinea de zi cu proiectul de hotărâre Nr. 11711 din 
25.11.2022, privind planul anual de acțiune privind serviciile sociale. 
 
Se supune la vot suplimentarea Ordinei de zi și se votează în unanimitate 

de voturi. 

Se supune la vot Ordinea de zi și este votată în unanimitate de voturi. 

 

1. Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea indicatorilor 

economico financiar prin aplicarea OUG nr. 64/2022 si aprobarea susținerii 

financiare pentru finalizarea investiției in termen pentru proiectul „Drumuri 



agricole Deluț, Valea Măguricii și Alexa lui Oacălă în comuna Moisei,județul 

Maramureș. 

La ședință este invitat Coman Ioan – Inspector Implementare proiecte, 

angajat al Primăriei Comunei Moisei. 

 
   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 acordul Consiliului Local Moisei pentru 

preluarea în domeniul public al comunei Moisei, de la Compania Națională 

de Investiții "C.N.I" S.A., prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si 

Administrației al amplasamentului situat în sat Moisei, localitatea Moisei 

Județul Maramureș ,compus din „ Sală de sport școlară 102 locuri 

Jocalitatea Moisei si terenul aferent construcției în suprafața de 5040 mp. 

din totalul de 5040 mp, inscrisi in Cartea Funciara nr. 52278 , nr.cadastral 

52278. 

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

 
  

3. Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Sălii de Sport Școlare de 102 locuri. 
 
Dl Secretar General al Comunei Moisei aduce lămuriri privind acest proiect 
de hotărâre. 
 
Se poartă discuții pe marginea taxei de închiriere a Salii de Sport. 
 
Se propune ca taxa să fie fixă fără a se percepe taxe suplimentare pentru 
sistemul de iluminat și căldură. 
 
Se supune la vot se votează în unanimitate de voturi și se adoptă HCL. 
 
 



4. Se trece la patru de pe ordinea de zi privind aprobarea solicitării transmiterii 
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. 
 
Dl Secretar General al Comunei Moisei aduce lămuriri privind acest proiect 
de hotărâre. 

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

5. Se trece la punctul șase de pe Ordinea de zi la proiectul de hotărâre Nr. 11711 
din 25.11.2022, privind planul anual de acțiune privind serviciile sociale. 
 
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 

       Coman Ioan                                Hojda Vasile 


