
CONSILIUL LOCAL DĂMUC,JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 31 august 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consilului Local Dămuc. 
 Domnul Secretar face prezența nominală, constatându-se prezența a 10 consilieri din cei 

11  în funcție(lipseste domnul consilier Săpunar Niculiță). 
 Este supus la vot și aprobat în unanimitate procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 

26 iulie 2021. 

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

 Este solicitată completarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat din Comuna Dămuc, anul școlar 2020-2021; 

 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) Stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul 

local; 

 

b) Aprobarea încheierii unui contract pentru ,,Efectuarea de ridicări topografice pentru 
suprafața totală de 477,67 Ha(104,0900 Ha pe raza UAT Dămuc și 373,58 Ha pe raza UAT 
Tarcău) în vederea determinării și delimitării suprafețelor cu vegetație forestieră ce 
urmează a fi puse în posesie COMUNEI DĂMUC conform HCJ Nr.11889 din 04.09.2019 
precum și pentru întocmirea planului parcelar pentru suprafețele situate pe cele două 
UAT-uri’’ cu SC SILVOCAD SRL., cu sediul in localitatea Piatra Neamt, Strada: 
Alexandru cel Bun, nr. 14, Judetul Neamt, Cod postal: 610004, numar de inmatriculare 
J27/551/2009, CUI 25807406, cont trezorerie  Piatra Neamt : 
RO84TREZ4915069XXX008410, reprezentata prin ing. Husaru Ioan 
 
 
c) Însuşirea  actualizării inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei 

Dămuc,judeţul Neamţ 
 

3.Diverse. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de 

acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local; 

Domnul consilier Oniga Nelu spune că trebuie să fie prinși bani de la începutul 
anului pentru ajutoare de urgență și dacă este nevoie în cursul anului să mai fie 
suplimentat bugetul. 

Proiectul de hotărâre privind Stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a 

ajutoarelor de urgență din bugetul local este supus la vot și aprobat în unanimitate. 



Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract pentru 
,,Efectuarea de ridicări topografice pentru suprafața totală de 477,67 Ha(104,0900 Ha pe 
raza UAT Dămuc și 373,58 Ha pe raza UAT Tarcău) în vederea determinării și delimitării 
suprafețelor cu vegetație forestieră ce urmează a fi puse în posesie COMUNEI DĂMUC 
conform HCJ Nr.11889 din 04.09.2019 precum și pentru întocmirea planului parcelar 
pentru suprafețele situate pe cele două UAT-uri’’ cu SC SILVOCAD SRL., cu sediul in 
localitatea Piatra Neamt, Strada: Alexandru cel Bun, nr. 14, Judetul Neamt, Cod postal: 
610004, numar de inmatriculare J27/551/2009, CUI 25807406, cont trezorerie  Piatra 
Neamt : RO84TREZ4915069XXX008410, reprezentata prin ing. Husaru Ioan. 

Domnul consilier Oniga Nelu explică procedura privind trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al Statului al terenului cu vegetație forestieră ce urmează să fie 
pus în posesie Comunei Dămuc.Tot el spune că trebuie să fie făcut contractul în două părți 
prima pentru documentație și a doua pentru intabulare. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract pentru 
,,Efectuarea de ridicări topografice pentru suprafața totală de 477,67 Ha(104,0900 Ha pe 
raza UAT Dămuc și 373,58 Ha pe raza UAT Tarcău) în vederea determinării și delimitării 
suprafețelor cu vegetație forestieră ce urmează a fi puse în posesie COMUNEI DĂMUC 
conform HCJ Nr.11889 din 04.09.2019 precum și pentru întocmirea planului parcelar 
pentru suprafețele situate pe cele două UAT-uri’’ cu SC SILVOCAD SRL., cu sediul in 
localitatea Piatra Neamt, Strada: Alexandru cel Bun, nr. 14, Judetul Neamt, Cod postal: 
610004, numar de inmatriculare J27/551/2009, CUI 25807406, cont trezorerie  Piatra 
Neamt : RO84TREZ4915069XXX008410, reprezentata prin ing. Husaru Ioan este supus la 
vot și aprobat în unanimitate. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind Însuşirea  actualizării inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Dămuc,judeţul Neamţ. 

Domnul Consilier UAT Dandu Ion explică în detaliu proiectul mai sus prezentat. 
Proiectul de hotărâre privind Însuşirea  actualizării inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului privat al comunei Dămuc,judeţul Neamţ este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
Domnul Primar Voaideș Ioan spune că lucrarea de pe Pârâul Asău va fi licitată în 

două săptămâni.Tot el spune că pe drumul peste deal se va depune pentru finanțare partea 
din Dămuc până în Trei Fântâni. 

Domnucl consilier oniga Nelu spune că tuburile și posețele trebuie făcute la două 
benzi. 

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că pentru proiectul de pe Pârâul Bățu se 
așteapăt un HG pentru actualizarea prețurilor.Și mai spune că se lucrează pentru 
aducțiunea apei pentru grădinița cu program prelungit. 
 

 

 

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