
CONSILIUL LOCAL DĂMUC,JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 30 iunie 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consilului Local Dămuc. 
 Domnul Secretar face prezența nominală, constatându-se prezența a 11 consilieri din cei 

11  în funcție. 

 Este supus la vot și aprobat în unanimitate procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 

27 mai 2021. 

  Domnul președinte- consilier Oniga Simion-Beniamin, deschide ședința, anunță 
prezența și prezintă ordinea de zi stabilită prin dispoziția de convocare și invitațiile la ședință. 

1.Buletin informativ – legislativ 

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

 

a)  Aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 449 mp CF 51360, 
proprietatea privată a Comunei Dămuc; 

 

b) Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 89 m2
   situat în intravilanul 

localității Dămuc, comuna Dămuc, înscris în CF nr. 51363 Dămuc, nr. cad. 51363; 
 

 

c) Încetarea Acordurilor de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților 
Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate,interes public și 
interes general al comunelor semnatare, încheiate între Comuna Dămuc și Filiala Județeană Neamț a 
Asociației Comunelor din România; 
 

d) Modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”AQUA NEAMŢ”  

 

 

e) Acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr. 51 din 29.11.2016   privind atribuirea și 
încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului 
de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț 

 

3.Diverse. 

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



La ședință participă și domnul Ionut Rîpan reprezentantul firmei de salubrizare Edil care prezintă 
detalii depre proiectul de hotărâre privind Acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr. 

51 din 29.11.2016   privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț.. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că va fi un cost suplimentar pentru UAT de 1500 lei/lună. 

Domnul Ionuț Rîpan spune că gunoiul este dus în stația de sortare astfel încât să fie obținut 
cât mai mult reciclabil.Tot el spune că orașul Bicaz nu și-a dat acordul pentru colectarea selectivă. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că hipermarketurile nu vor să facă investiții pentru 
colectarea PET-urilor. 

Domnul consilier Săpunar Niculiță spune că în județul harghita se colectează PET-uri. 

Domnul consilier Pîntea Ioan întreabă dacă ziua de colectare rămâne marțea. 

Domnul Ionuț Rîpan spune că dacă se colectează mai mult gunoi selectiv scade taxa pentru 
cetățeni. 

Domnul consilier personal Șimon Marcel îl întreabă pe domnul Ionuț Rîpan dacă a participat la 
ședința CJ Neamț, iar acesta îi răspunde că nu. 

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că s-a primit adresă de la Ministerul Dezvoltării că s-au 

epuizat fondurile pentru 2021. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică 
a terenului în suprafață de 449 mp CF 51360, proprietatea privată a Comunei Dămuc, acesta este supus 

la vot și aprobat în unanimitate. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
terenului în suprafață de 89 m2

   situat în intravilanul localității Dămuc, comuna Dămuc, înscris în CF nr. 

51363 Dămuc, nr. cad. 51363, acesta este supus la vot și este aprobat în unanimitate pentru o perioadă 
de 20 ani. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind încetarea Acordurilor de cooperare pentru 
organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură 
satisfacerea nevoilor de utilitate,interes public și interes general al comunelor semnatare, încheiate între 
Comuna Dămuc și Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România, acesta este supus la vot 
și aprobat în unanimitate. 
 Este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” , acesta este supus la vot și aprobat 
în unanimitate. 

 Doamna consilier Șimon Elena spune că Aqa Neamț nu ne-a ajutat cu nimic. 

 Domnul consilier Butunoi Ionel întreabă de ce nu se poate implementa în comuna Dămuc un 
proiect pentru apă și canal. 



 Domnul consilier personal Șimon Marcel spune că în zona noastră aducțiunea de apă poate fi 
făcută doar prin captare și nu prin foraj. 
 Domnul consilier Găină Bangău Simion spune că de pe terenul achiziționat de la Chiriță se 
poate asigura doar 10% din necesarul de apă al comunei. 
  

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special și pentru 
modificarea HCL nr. 51 din 29.11.2016   privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin 

concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților 
administrative, teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 

4, județul Neamț, acesta este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Doamna consilier Șimon Elena spune că nu înțelege de ce se mai aruncă încă gunoi pe apă și 
pe domeniul public. 

 Domnul consilier Voaideș Ione spune că sunt cetățeni care vor să facă tot timpul contra. 
 Domnul Găină Bangău Simion spune că în județul Harghita se colectează PET-urile. 

 Domnul Oniga Simion Beniamin spune că a pus indicatoare pe Pârâul Bățului să nu se mai 
arunce gunoi. 

 Domnul consilier personal Marcel Șimon spune că trebuie facute capanii de educare și de 
colectare a gunoiului cu sprijinul școlii și a bisericii. 
 Domnul consilier Găină Bangău Simion întreabă dacă s-au mai făcut rapoarte pe calamități și 
domnul consilier personal Șimon Marcel îi răspunde că au fost făcute. 
 Doamna consilier Șimon Elena spune că s-au plătit cofinanțări la sala de sport și la 
grădiniță.Tot ea întreabă când va fi finalizată grădinița și I se răspunde că la sfârșitul lunii august. 
 Domnul viceprimar Pîntea Miluț spune că grădinița cu program normal nu poate funcționa în 
același loc cu grădinița cu program prelungit. 
 Domnul Primar Voaideș Ioan întreabă ce ss-ar mai putea face în zonă, iar domnul consilier 
Oniga Simion Beniamin îi răspunde că doar turism. 
  

 

 

 

        Președinte de ședință,                                               Întocmit, 

Consilier-Oniga Simion-Beniamin                    Secretar General UAT-Țepeș Mihai 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
      

 

 


