
CONSILIUL LOCAL DĂMUC,JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 21 septembrie 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consilului Local Dămuc. 
 Domnul Secretar face prezența nominală, constatându-se prezența a 9 consilieri din cei 

11  în funcție(lipsesc domnii consilieri Oniga Nelu și Pîntea Gabriel). 
 Este supus la vot și aprobat în unanimitate procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 

31 august 2021. 

         Domnul președinte- consilier Voaideș Ionel, deschide ședința, anunță prezența și prezintă 
ordinea de zi. 

 Ordinea de zi este supusă la vot și aprobată în unanimitate. 
 

1.Buletin informativ – legislativ 

2.Proiecte de hotărâre  iniţiate de domnul primar, Voaideș Ioan: 

a) Modificarea și completarea H.C.L. nr. 30 din 30.11.2005 privind înființarea, 
organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 

comunei Dămuc, județul Neamț; 

b)Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii 

rutiere în comuna Dămuc, județul Neamț; DC 205, strada Scursurii, strada Huisurez" finanțat prin PNDL 

c)Completarea Anexei la HCL nr. 9 din 30 ianuarie 2019 județuul Neamț privind stabilirea 
salariilor  pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Dămuc  judeţul Neamţ 

3.Diverse. 
 
Domnul Primar-Voaideș Ioan spune că domnul Cernat solicit să se prezinte pe 26 

septembrie 2021 la Piatra Neamț producători din comuna Dămuc pentru că au stand 
rezervat. 

Este prezentată Hotărârea Nr.496/19.08.2021 pronunțată de Curtea de Apel Bacău 
în dosarul Nr.754/103/2021. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că trebuia să fie analizată mai bine speța cu 
HUNTING FUN pentru că ei au adus documente că ei au avut animale(au fost asociați cu o 
societate care avea animale). 

Domnul consilier Voaideș Ionel spune că și el avea dreptul să închirieze pășune și nu 
i s-a mai atribuit nicio suprafață. 



Domnul consilier Bucur Ion spune că Ginel putea să ceară despăgubiri pentru 
carieră. 

 

Este prezentat proiectul de hotărâre modificarea și completarea H.C.L. nr. 30 din 
30.11.2005 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgențăal comunei Dămuc, județul Neamț, acesta este supus la vot și aprobat 
în unanimitate;  

Este prezentat proiectul de hotărâre Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul ”Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Dămuc, județul Neamț; DC 205, strada 
Scursurii, strada Huisurez" finanțat prin PNDL, acesta este supus la vot și aprobat în unanimitate; 

Este prezentat proiectul de hotărâre Completarea Anexei la HCL nr. 9 din 30 ianuarie 2019 

județuul Neamț privind stabilirea salariilor  pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Dămuc  judeţul Neamţ, acesta este supus la vot și aprobat în 
unanimitate. 

Domnul consilier Voaideș Ionel spune că doamnele parchează mașinile în poarta școlii. 

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că după data de 22 septembrie 2021 se va depune 

proiectul pentru drumul către  Bicăjel. 

Domnul consilier Bucur Ion întreabă dacă se va mai interveni pe drumul către Bicăjel. 

Domnul consilier Voaideș Ionel întreabă dacă vor fi finalizate lucrările de pe DJ 127 A, iar 
domnul Primar Voaideș Ioan îi spune că va fi prins în Programul Național de redresare și reziliență. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că DJ 127 A a fost prins tot pe PNDL. 

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că toate primăriile vor beneficia de proiecte. 

Doamna Consilier Elena Șimon spune că proiectul de pe Asău a fost licitat. 

Domnul consilier Voaideș Ionel spune că trebuie turnat beton la piciorul podului de la Gura 
Mâțului. 

Domnul consilier Găină Bangău Simion propune să fie făcută o punte peste pârâul Dămuc în 

zona Pârâului Strajii. 

Doamna consilier Șimon Elena propune să fie făcut pod peste pârâul Dămuc în zona Pârâului 
Strajii(Ferenț), dar să se mai taie din picioarele care sunt déjà turnate. 

Domnul consilier Voaideș Ionel spune că la Șugău se aruncă gunoie de la gura Mâțului pe 
stânga. 



Domnul consilier personal Marcel Șimon spune că va fi făcut un sistem video pentru școală și 
comună.Tot el spune că s-au făcut lucrări de reparații la dispensarul veterinar și în prezent se 
lucreazăcu cu aducțiunea apei pentru gradinița cu program prelungit. 

Domnul consilier Pântea Ioan spune că sunt nevoiți copiii să se trezească prea devreme pentru 

a merge la școală. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că doamna director Toplician Elena va merge pe teren cu 
microbuzul să verifice care e situația. 

Domnul consilier Voaideș Ionel propune ca microbuzul să facă prima dată cursele scurte și apoi 
pe cele mai lungi. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că plata/elev nu ajunge pentru salariile cadrelor 
didactice și a personalului auxiliar. 

 

 

        Președinte de ședință,                                               Întocmit, 
            Voaideș Ionel                                      Secretar General UAT-Țepeș Mihai 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
      

 

 


