
PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi 28.12.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local 

Moisei. 

 

 La ședință participă următorii consilieri: 

1. Tomoiagă Simion – PSD  

2. Coman Vasile – PSD  

3. Coman Ioan – PSD  

4. Tomoiagă Ștefan – 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. Tomoiagă Grigore – PMP 

14. 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 Coman 

Ioan din partea PSD. 

 

 



ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu indicile inflației a impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2023 și aprobarea bonificației pentru plata 
integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 31 martie 2023. 
 

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

 

1. Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi, privind actualizarea cu indicile 

inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 și aprobarea 

bonificației pentru plata integrală a impozitelor și taxelor locale până la 

data de 31 martie 2023, prezentat de Dl Primar, Tomoiagă Grigore, 

inițiatorul acestui poriect.  

 
   Se poartă discuții pe marginea acestui proiect. 

 
Dl Viceprimar, Tomoiagă Ioan, propune acordarea bonificației de 10% 

pentru plata integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 31 martie 
2023 și introducerea unui nou articol pentru ”Taxa Viză autorizație de 
Funcționare Locală” iar aceasta să fie în cunatum de 100 lei/an. 
 

Dl Secretar General al comunei Moisei, Hojda Vasile, avertizează pe cei 
care sunt în conflict de interese să nu voteze.  
 

Domnii consilieri: Tomoiagă Ioan – PNL, Fluțar Toader – PNL, Tomoiagă 
Simion – PSD, Horj Pavel – ProRomania și dna consilier Ivașcu Viorica o să se 
abțină de la votul pentru ”Taxa Viză autorizație de Funcționare Locală”.  

 
Dl consilier Tomoiagă Gheorghe din partea PER, propune acordarea 

bonificației de 8% pentru plata integrală a impozitelor și taxelor locale până 
la data de 31 martie 2023. 

Dl Viceprimar renunță la propunerea acordării bonificației de 10%. 
 
Se supune la vot primul Art din proiectul de hotărâre și se votează în 

unanimitate de voturi. 
 



Se supune la vot Art.2 din proiectul de hotărâre cu acordarea 
bonificației de 5,1%, și se votează cu 0 voturi pentru. 

 
Se supune la vot amendamentul propus de dl Tomoiagă Gheorghe la 

Art. 2 privind acordarea bonificației de 8% și se votează în unanimitate de 
voturi. 

 
Se propune introducerea unui nou articol pentru stabilirea ”Taxa Viză 

autorizație de Funcționare Locală” în cunatum de 100 lei. 
Se supune la vot acest nou articol și se votează în unanimitate de 

voturi. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse, 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 


