
CONSILIUL LOCAL DĂMUC,JUDEȚUL NEAMȚ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat astăzi  17 februarie 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: Săpunar Niculiță și Pîntea Ioan. 
 Este supus la vot și aprobat în unanimitate procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28 
ianuarie 2021. 
 Domnul președinte- consilier Pîntea Miluț, 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 contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli  al  COMUNEI DAMUC 

pentru trim.  IV al anului 2020; 

 

b).Aprobarea rezilierii contractelor de închiriere pentru pășunea comunală Nr.19 din 
06.04.2020, Nr.39 din 06.04.2020 și  Nr.40 din 06.04.2020; 

 

c).Aprobarea actului adițional Nr.4 la contractul de concesiune Nr.4037 din 22.09.2004; 

 

d).Aprobarea actului adițional Nr.3 la contractul de concesiune Nr.2514 din 25.07.2007;  

 

e).Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Dămuc, județul Neamț pentru perioada 
2021-2027; 

 

f).Modificarea anexei la HCL NR.9 din 30 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de bază,  
pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Dămuc,  judeţul Neamţ,începând cu 01.01.2019. 

 

3.Diverse.               

 

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

La ședinta de consiliu este present și domnul Vlasie Ginel din partea SC HUNTING FUN.  

 

Domnul consilier Oniga Nelu propune să se discute prima dată despre contractul de pășunat 
încheiat între Comuna Dămuc și SC HUNTING FUN. 



Domnul Vlasie Ginel spune că a făcut investiții majore pentru a implementa mai multe proiecte 
și că dacă se va aproba rezilierea contractului de pășunat cu Hunting FUN va deschide acțiune în 
instanță.Tot el amintește despre proiectul fermei piscicole pe care îl va realiza pe un teren concesionat 

de la Comuna Dămuc  din punctual Trei Fântțni. 
Domnul Vlasie Ginel spune că a fost reziliat contractul de execuție al drumului de peste deal 

încheiat  între Comuna Dămuc și FDI, iar reprezentanții UAT-ului ar fi trebuit  să se implice mai mult ca să 
nu se ajungă aici și în acest caz va trebui să deschidă acțiune în instanță.  

Domnul Primar, Voaideș Ioan întreabă ce ar fi trebuit făcut să nu se piardă finanțarea proiectului 
pentru drumul de peste deal, iar domnul Vlasie Ginel îi răspunde că trebuia să meargă la minister.  

Domnul consilier Butunoi Ionel îi cere domnului Vlasie Ginel mai multe detalii referitoare la ce ar 

fi trebuit să fie făcut să nu fie reziliat contractul pentru execuția lucrărilor la  drumul de peste deal. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că nu avem nimic personal cu SC HUNTING FUN, dar 
cetățenii comunei nu au unde să își ducă animalele la pășunat și că în calitate de consilier local trebuie să 
sprijine fermierii locali.Tot ea spune că SC HUNTING FUN nu a pășunat cu animalele pe terenul închiriat, 
iar domnul Vlasie Ginel spune că a făcut investiții și nu a pășunat cu animalele din cauza faptului că a 
făcut mai multe demersuri pentru achiziția unor bovine de rasă.Domnul Vlasie Ginel spune că nu trebuie 

reziliat contractul și să alunge un investitor din zonă.  
Doamna consilier Șimon Elena spune că trebuie susținuți locuitorii comunei Dămuc.Tot ea spune 

despre contractul cu drumul de peste deal că nu a fost reziliat din cauza Consiliului Local Dămuc. 

Domnul Vlasie Ginel spune că nu trebuie să fie alungat un investitor.  

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că oamenii sunt nemulțumiți pentru că fermierii din comună 
nu au unde pășuna cu animalele lor. 

Domnul consilier Voaideș Ioan spune că președintele fostei Cooperative Hășmașul Dămuc nu a 
pășunat o zi cu animalele în punctul Hășmaș. 

Domnul director de cămin Covasan Claudiu Constantin spune că Dandu Iulian a pășunat cu 
animalele tot pe raza comunei în alt punct ca să aibă loc alți fermieri în punctul Hășmaș. 

Domnul consilier Bucur Ion spune că nu e normal ca fermierii noștri să nu aibă unde pășuna cu 
animalele lor și toți ar trebui să aibă acces pe toate trupurile de pășune.Tot el spune că pe pășunile 
comunale au pășunat doar 5 fermieri cu animalele lor, iar ceilalți nu au avut acces. 

Domnul consilier Oniga Nelu îl întreabă pe domnul Vlasie Ginel dacă pe suprafața de pășune 
închiriată a făcut investiții și I se răspunde că nu.Domnul Vlasie Ginel spune că va merge în instanță.  

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că subvenția nu au încasat-o fermierii din Dămuc, deși au 
pășunat cu animalele lor pe terenurile închiriate de SC HUNTING FUN, Dandu Lucian și Scurtu Toader.  

Doamna consilier Șimon Elena spune că fermierii din Dămuc, au pierdut proiecte din cauza că nu 

au avut suprafețe de pășuni închiriate. 
Domnul consilier Butunoi Ionel spune că nimeni nu  împiedică SC HUNTING FUN să facă investiții 

în comuna Dămuc. 
Domnul Vlasie Ginel spune că a adus bovine din Irlanda pentru pășunea pe care o are închiriată.  

Domnul consilier Pîntea Miluț spune că SC HUNTING FUN trebuia să aibă animale în momentul 
semnării contractului de închiriere a pășunii comunale.  



Domnul consilier Butunoi Ionel spune că SC HUNTING FUN trebuie să facă investiții în comuna 
Dămuc și că pentru această societate suprafața de 20 Ha pășune comunală pe care o are în chirie este 
nesemnificativă. 

Domnul consilier personal Marcel Șimon spune că a sunat de mai multe ori la SC HUNTING FUN 
și nu a venit nimeni.Tot el spune că a făcut parte din consiliul local  trecut și că nu a fost de accord cu 
această închiriere. 

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că este ales de cetățenii comunei ca să îi reprezinte și să le 
facă dreptate. 

Domnul consilier personal Marcel Șimon spune că dacă UAT Dămuc ar avea mai multă pășune ar 

putea să închirieze și fermieri din alte localități, dar așa nu este suficientă pentru cei din zonă.  

Domnul consilier Butunoi Ionel spune că susține investițiile SC HUNTING FUN în comună, dar că 
suprafața de 20 de Ha de pășune pe care o au închiriată trebuie să revină fermierilor din comună. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că va susține SC HUNTING FUN, dar nu în detrimentul 
cetățenilor comunei. 

Domnul Vlasie Ginel spune că nu are rost ca pentru 20 de Ha să se ajungă la un litigiu.  

Domnul consilier Bucur Ion spune că nu trebuia să fie primiți fermieri din alte localități pe 
pășunile comunei Dămuc. 

Este prezentat proiectul de hotărțre privind  aprobarea contului de executie al bugetului de 

venituri si cheltuieli  al COMUNEI DAMUC pentru trim.  IV al anului 2020, acesta este supus la vot și 
aprobat în unanimitate în forma prezentată. 

Doamna consilier Șimon Elena întreabă dacă mai există ASOCIAȚIA FERMIERUL DĂMUC, iar 
doamna inspector Bucur Laura îi spune că există și că sunt datorii de achitat, iar Președintele asociației 
Micloș Eugen îl învinovățește pe Scurtu Toader pentru acestea.  

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că trebuia ca ASOCIAȚIA FERMIERUL DĂMUC  să închirieze 
bunurile din patrimoniu altor fermieri. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că ar trebui să se facă ordine cu ASOCIAȚIA FERMIERUL 
DĂMUC. 

Doamna inspector Bucur Laura spune că pe timpul pandemiei nu au putut fi făcute popriri.  

Domnul Primar spune că firma lui Vlasie Ginel nu trebuia să primească bani până nu remediază 
problemele de pe Pr. Bățu. 

Domnul consilier Oniga Nelu întreabă câți bani trebuie să pună consiliul local pentru diferența 
neîncasată de la cetățeni și I se răspunde că 40 de mii lei/an.Tot el spune că nu ai putea să asiguri 
salubrizarea comunei pe cont propriu cu acești bani.  

Domnul director de cămin Covasan Claudiu Constantin spune că există localități unde procentul 
de colectare selectivă a deșeurilor este mare, datorită faptului că toți cetățenii comunei au tomberoane  

și această activitate este monitorizată de poliția locală.Tot el spune că este 13-14 EURO o pubelă second 
hand și că ar trebui să fie achiziționate pentru cetățeni.  

Doamna inspector Bucur Laura spune că trebuie să fie verificat dacă în facturi este trecută 
cantitatea de gunoi colectată din teren. 

Domnul consilier Bucur Ion spune că ar trebui să fie 3 pubele la poartă pentru a putea colecta 
selectiv gunoiul. 



Domnul consilier personal Șimon Marcel spune că ar trebui să plătească fiecare cetățean cât 
gunoi produce. 

Doamna consilier Șimon Elena solicită să fie întocmită o listă cu datoriile rămase, iar doamna 
contabil Covasan Elena îi spune că în momentul aprobării bugetului pentru anul 2021 va fi 
prezentată.Tot ea întreabă ce restanțe sunt de încasat din taxele și impozitele locale, iar doamna 
inspector Bucur Laura îi spune că 350 mii lei. 

Domnul consilier Găină Bangău Simion spune că ar fi trebuit să fie reziliate toate contractele  de 

închiriere a pășunii comunale. 

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că la contractele de închiriere a pășunilor comunale unde nu 
sunt probleme, nu se impune rezilierea. 

Domnul consilier Butunoi Ionel spune că nu își amintește când s-a aprobat închirierea pășunilor 
comunale de către consiliul local Dămuc. 

Domnul Vlasie Ginel spune despre Consiliul Local Dămuc că va trebui să dea o explicație 
cetățenilor comunei în caz că va pierde procesul cu SC HUNTING FUN.  

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că trebuie să susțină oamenii din comună și că fostul Primar 
Covasan Anton nu a mai câștigat un mandat din cauza modului de închiriere a pășunilor comunale.Tot el 

spune că fermierii din comună vor pășuna în continuare pe aceste trupuri de pășune cu animalele lor.  

Domnul consilier Bucur Ion spune că SC HUNTING FUN trebuie să facă în continuare investiții în 
satul Trei Fântâni din comuna Dămuc, dar că această zonă trebuie să rămână virgină. 

Domnul consilier Butunoi Ionel spune că UAT Dămuc nu are niciun beneficiu dacă HUNTING FUN 
face pârtie de schi pe pășunea comunală. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că pășuni sunt puține și că s-a depopulat comuna. 

Domnul consilier Butunoi Ionel spune că lângă pârtia de schi și comuna Dămuc ar trebui să facă 
niște investiții care să aducă bani la buget. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că nu trebuie să ne alungăm cetățenii din comună, iar 
domnul Vlasie Ginel îi spune că a făcut investiții. 

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că trebuie să ne asumăm problemele existente și să le 
rezolvăm. 

Domnul consilier Oniga Simion Beniamin întreabă dacă vor continua lucrările de pe Pr. Bățu, iar 
domnul Vlasie Ginel îi spune că vor continua. 

Tot domnul Vlasie Ginel spune că firma are de incasat 500 de mii lei pe lucrări care au fost 
executate deja. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că mai există mici probleme de remediat la lucrarea de pe 
Pr. Bățu și că până în prezent nu au fost rezolvate.  

Domnul consilier Oniga Nelu spune că am ajuns să fim amenințați de investitorii pe care noi i -am 

primit în comună. 
Domnul consilier Găină Bangău Simion spune că ar trebui să fie reziliate toate contractele de 

închiriere a pășunilor comunale. 
Domnul Primar, Voaideș Ioan spune că se va merge în teren și unde vor fi identificate probleme 

vor fi reziliate contractele de închiriere a pășunii comunale.  
Domnul consilier Butunoi Ionel spune că pentru proiectul fermei piscicole implementate de SC 

HUNTING FUN a fost luat teren de la Babici și mlaștină de la comuna Dămuc. 



Doamna consilier Șimon Elena spune că fostul Primar Covasan Anton e supărat că a fost câștigat 
procesul cu SC IMPO CONSTRUCT. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractelor de închiriere pentru 

pășunea comunală Nr.19 din 06.04.2020, Nr.39 din 06.04.2020 și  Nr.40 din 06.04.2020, acesta este 
supus la vot și este aprobat cu 8 voturi pentru:domnul consilier Pîntea Gabriel,domnul consilier Oniga 
Nelu, domnul consilier Găină Bangău Simion, domnul consilier Oniga Simion-Beniamin, domnul consilier 

Bucur Ion, domnul consilier Pîntea Miluț, doamna consilier Șimon Elena și domnul consilier Butunoi 
Ionel.Domnul consilier Voaideș Ionel se abține de la vot.  

Domnul consilier Bucur Ion spune că ar trebui să reziliem și contractul de închiriere a pășunii 
comunale încheiat între Comuna dămuc și PFA Pîntea Ionela. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional Nr.4 la contractul de 
concesiune Nr.4037 din 22.09.2004, acesta este supus la vot și aprobat în unanimitate. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional Nr.3 la contractul de 
concesiune Nr.2514 din 25.07.2007 , acesta este supus la vot și aprobat în unanimitate.  

Domnul consilier personal Șimon Marcel spune că spațiile commune de la dispensar nu 
sunt plătite de către medicii de familie. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 
Comunei Dămuc, județul Neamț pentru perioada 2021-2027. 

Doamna Covasan Ana Maria din cadrul compartimentului achiziții publice dă detalii despre 
Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Dămuc. 

Doamna consilier Șimon Elena și domnul consilier Pîntea Gabriel spun că s-ar putea face un 

spațiu dotat pentru  fitness în cadrul sălii de sport. 
Domnul consilier Butunoi Ionel spune că la sala de sport de la Bicaz-Chei nu mai merge nimeni. 

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că încălzirea sălii de sport va costa mult.  

Domnul consilier Bucur Ion întreabă în câți ani s-ar putea schimba destinația sălii de sport. 
Doamna consilier Șimon Elena spune că finanțarea/elev nu ajunge pentru școală.  

Domnul consilier Voaideș Ionel spune că a costat mult lemul de foc pentru instituții. 
Domnul Primar Voaideș Ioan spune că amenajamentul silvic în vigoare nu mai permite 

exploatarea masei lemnoase din pădurea comunei. 
Domnul consilier Găină Bangău Simion spune că mai poate fi exploatată din pădurea comunei 

doar masa lemnoasă provenită din produdse accidentale.  
Domnul consilier Bucur Ion spune că vin prea mulți turiști în Trei Fântâni și dacă vor veni mai 

mulți vor distruge zona. 
Proiectul de hotărțre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Dămuc, 

județul Neamț pentru perioada 2021-2027 este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
Este prezentat proiectul de hotărâre privind  modificarea anexei la HCL NR.9 din 30 ianuarie 

2019 privind stabilirea salariilor de bază,  pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Dămuc,  judeţul Neamţ,începând cu 01.01.2019, acesta este supus la 

vot și aprobat în unanimitate. 
Domnul consilier Bucur Ion spune că nu trebuie să fie micșorată redevența pe pășuni, acestea 

trebuie aduse la stadiul de a fi prinse la subvenția de agromediu. 



Domnul consilier Oniga Nelu spune ca ar trebui să fie închiriate pășunile de forme associative și 
acestea să atragă fonduri nerambursabile și să fie ajutate de către administrația locală. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că trebuie să fie făcute bine contractele de pășunat.  
Domnul consilier Bucur Ion spune că Vlasie Ginel a cărat piatră din pășunea comunală și în acest 

mot și-a majorat profitul pentru lucrările executate pe raza UAT Dămuc.  
Domnul consilier Oniga Simion Beniamin spune că sip e Pr. Bățu a fost cărată piatră din zonă 

pentru drum și gabioane. 
Domnul consilier Bucur Ion spune că pe Pr. Bățu va fi drum, dar gradini și oameni nu, pentru că 

nu sunt protejați de viituri. 
 

 

  
                Președinte de ședință                                                                  Întocmit 

           Consilier-Pîntea Miuț                                                         Secretar-Țepeș Mihai 
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