
CONSILIUL LOCAL DĂMUC,JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 22 aprilie 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 consilierii locali: Săpunar Niculiță și Pîntea Ioan. 

 Este supus la vot și aprobat în unanimitate procesul-verbal al ședinței extraordinare din 

data de 15 martie 2021. 

 Este ales președinte de ședință domnul consilier Oniga Simion-Beniamin. 

 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 utilizarii excedentului bugetar al bugetului COMUNEI DAMUC pentru anul 2021; 

b)Aprobarea bugetului local al Comunei Dămuc pentru anul 2021; 

c) Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate  al 

primarului comunei Dămuc, județul Neamț; 

d)Aprobarea  Organigramei și a Statului de funcţii și de personal,  pentru  aparatul  de 

specialitate al primarului comunei Dămuc, județul Neamț; 

e) Însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezlipirea imobilul situat în localitatea 

Dămuc,strada PRINCIPALĂ, Nr.f.n., comuna Dămuc, judeţul Neamţ, având număr cadastral 

50319 , în 2 (două) loturi; 

f) Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al UAT Dămuc a terenului în 

suprafață de 449 m
2
   situat în intravilanul localității Dămuc, comuna Dămuc, înscris în CF nr. 

51360 Dămuc, nr. cad. 50999; 

g)Aprobarea respingerii plângerii prealabile formulate de S.C. HUNTING FUN, cui-R0 

31423761 împotriva Hotărârii Consiliului Local Dămuc Nr.21 din 15 martie 2021 pentru 

aprobarea modificării și completării HCL Nr.6 din 17 februarie 2021 privind rezilierea 

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 

3.Diverse.           

Este solicitată completarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 



 Aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli  al COMUNEI 

DAMUC pentru trim.  I al anului 2021; 

  Modificarea anexei la HCL Nr.17 din 1 aprilie 2020 privind însuşirea  completării 

inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Dămuc,judeţul Neamţ aprobat 

prin H.C.L. nr.41 din 15.12.2000. 

 Aprobarea angajării Biroului de Avocatură ,,MATASEL & MATASEL’’ SOCIETATE 

CIVILĂ DE AVOCAȚI înființată prin decizia Baroului Neamț Nr.3 din 2016, cu sediul în Str. 

Anton Vorel, Nr.6, Bl B6, Sc. C, ET.P, AP.44, Piatra Neamț, județul Neamț. Cod fiscal 

Nr.35650804, prin avocați Mătășel Adrian și Mătășel Alina în vederea reprezentării în justiție și 

apărării intereselor Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Dămuc, Primăriei comunei 

Dămuc, Consiliului Local al comunei Dămuc, Comisiei Locale de Fond Funciar Dămuc în 

procesele în care acestea sunt parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului 

COMUNEI DAMUC pentru anul 2021. 

Domnul consilier Oniga Nelu cere detalii despre utilizarea excedentului. 

Doamna Contabil îi expune detaliat situația utilizării excedentului bugetar. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului COMUNEI 

DAMUC pentru anul 2021 este supus la vot și aprobat în unanimitate în forma prezentată, cu 

excepția doamnei consilier Șimon Elena care se abține. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului de 

venituri si cheltuieli  al COMUNEI DAMUC pentru trim.  I al anului 2021, acesta este supus la 

vot și aprobat în forma prezentată cu excepția doamnei consilier Șimon Elena care se abține. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Dămuc pentru 

anul 2021. 

Doamna consilier Șimon Elena cere detalii despre buget. 

Domnul consilier Oniga Nelu spune că este bine ca bugetul să fie discutat în detaliu. 

Domnul consilier Butunoi Ionel spune și el că este bine sa fie discutat bugetul amănunțit. 

Domnul consilier Butunoi Ionel întreabă cât s-a încasat pe taxa de peaj pentru perioada 

2020- aprilie 2021. 

Domnul consilier Bucur Ion întreabă dacă SC Hunting Fun a plătit taxă de peaj. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că ar trebui să fie prezentate în detaliu toate 

proiectele de hotărâre mai ales cele de buget. 



Domnul consilier Oniga Nelu spune că banii rămași sunt folosiți uneori în interesul 

anumitor funcționari. 

Domnul consilier Butunoi Ionel spune că  reprezentanții firmelor care exploatează și 

transportă masă lemnoasă pe raza UAT Dămuc se plâng de faptul că plătesc taxă de peaj și 

drumurile nu sunt întreținute corespunzător. 

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că taxa de peaj nu acoperă costurile de întreținere a 

drumurilor. 

Domnul consilier Bucur Ion spune ca ar trebui să fie oprite exploatările de masă lemnoasă 

timp de o lună din cauza faptului că este sezon ploios și drumurile se degradează dacă sunt 

tranzitate cu încărcături mari în astfel de condiții meteo. 

Domnul consilier Butunoi Ionel spune că ar trebui să fie pusă niște piatră din pășunea 

comunală pe drumul forestier din satul Trei Fântâni. 

Domnul consilier Oniga Nelu spune că pe anumite drumuri forestiere este interzis traficul 

greu până la sfârțitul lunii aprilie. 

Domnul consilier Oniga Nelu întreabă ce s-a urmărit în proiectul de buget pentru anul 

2021.Tot el întreabă dacă avem bani pentru cofinanțări. 

I se răspunde de către doamna contabil Covasan Elena că încă nu avem bani pentru 

cofinanțări și am avea nevoie de 390.000 lei. 

 Domnul consilier Butunoi Ionel îl întreabă pe domnul consilier Oniga Simion 

Beniamin daacă se este cazul să fie continuate lucrările la proiectul de pe Pârâul Bățu și 

acesta îi răspunde că acestea trebuie să fie finalizate. 

Domnul consilier Butunoi Ionel spune că este prea scump panoul și că au fost lăsate o 

grămadă de datorii.Tot el spune ca auditorii de la ACOR au menționat că e bine, iar 

Camera de Conturi Neamț a fost de altă părere. 

Domnul consilier Oniga Nelu spune că sunt prinși puțini bani pentru carburant. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că nu ar fi trebuit să fie nimeni angajat prin ACOR. 

Domnul consilier Butunoi Ionel spune că se dau mulți bani la telefoane și puțini la 

carburant și că trebuie plătite datoriile. 

Domnul consilier Voaideș Ionel spune că a fost mare prețul de achiziție la lemnul pentru 

instituții. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că trebuia să fie folosit lemnul de fag din pădurea 

comunală pentru încălzirea instituțiilor. 



Domnul consilier Găină Bangău Simion spune că reprezentanții Camerei de Conturi 

Neamț sunt de părere  că nu trebuie utilizate toate categoriile de lemn de fag pentru foc. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Dămuc pentru anul 2021 este 

supus la vot și aprobat în unanimitate. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a aparatului de specialitate  al primarului comunei Dămuc, județul Neamț, acesta 

este supus la vot și aprobat în unanimitate. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea  Organigramei și a Statului de 

funcţii și de personal,  pentru  aparatul  de specialitate al primarului comunei Dămuc, județul 

Neamț, acesta este supus la vot și aprobat în unanimitate. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru 

dezlipirea imobilul situat în localitatea Dămuc,strada PRINCIPALĂ, Nr.f.n., comuna Dămuc, 

judeţul Neamţ, având număr cadastral 50319 , în 2 (două) loturi, acesta este supus la vot și 

aprobat în unanimitate. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în 

domeniul privat al UAT Dămuc a terenului în suprafață de 449 m
2
   situat în intravilanul 

localității Dămuc, comuna Dămuc, înscris în CF nr. 51360 Dămuc, nr. cad. 50999, acesta este 

supus la vot și aprobat în unanimitate. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea respingerii plângerii prealabile 

formulate de S.C. HUNTING FUN, cui-R0 31423761 împotriva Hotărârii Consiliului Local 

Dămuc Nr.21 din 15 martie 2021 pentru aprobarea modificării și completării HCL Nr.6 din 17 

februarie 2021 privind rezilierea 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 ssupus la vot și aprobat în 

unanimitate. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL Nr.17 din 1 

aprilie 2020 privind însuşirea  completării inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al 

comunei Dămuc,judeţul Neamţ aprobat prin H.C.L. nr.41 din 15.12.2000, acesta este supus la 

vot și aprobat în unanimitate. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea angajării Biroului de Avocatură 

,,MATASEL & MATASEL’’ SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI înființată prin decizia 

Baroului Neamț Nr.3 din 2016, cu sediul în Str. Anton Vorel, Nr.6, Bl B6, Sc. C, ET.P, AP.44, 

Piatra Neamț, județul Neamț. Cod fiscal Nr.35650804, prin avocați Mătășel Adrian și Mătășel 

Alina în vederea reprezentării în justiție și apărării intereselor Unității Administrativ-Teritoriale 

Comuna Dămuc, Primăriei comunei Dămuc, Consiliului Local al comunei Dămuc, Comisiei 



Locale de Fond Funciar Dămuc în procesele în care acestea sunt parte, aflate pe rolul instanțelor 

de judecată, acesta este supus la vot și aprobat în unanimitate. 

Domnul Primar Voaideș Ioan cere o părere consilierilor locali referitoare la cum ar trebui 

să se procedeze cu Scurtu Toader care ocupă abuziv saivanul communal din Hășmaș. 

Domnul conilier Oniga Nelu spune că acesta nu vrea să părăsească saivanul comunal din 

Hășmaș. 

Domnul consilier Bucur Ion spune că animalele lui Scurtu Toader nu pot fi scoase în drum 

din saivan pentru că va fi sesizată poliția.Tot el spune că vor veni fermierii din Dămuc cu 

animalele acolo, iar Scurtu Toader va pleca. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că Scurtu Toader nu va pleca din Hășmaș. 

Domnul consilier Butunoi Ionel spune că hotărârea consiliului local privind închirierea 

pășunilor comunale trebuie să fie pusă în practică. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că trebuie pus piciorul în prag ca să fie alungat 

Scurtu Toader din Hășmaș.Tot ea spune că trebuie întocmită lista cu datornicii. 

Domnul consilier Bucur Ion întreabă când va fi făcut garaj pentru utilaje. 

Domnul Primar Voaideș Ioan întreabă ce vom face cu Școala de la Damuc 2 și cu Școala de 

la Huisurez. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că ISU nu va da aviz la Școala de la Huisurez decât 

dacă se va monta tâmplărie metalică. Toat ea spune că trebuie să facem demersuri la 

minister pentru a schimba destinația Școlii de la Huisurez. 

Domnul consilier Bucur Ion spune că utilajele trebuie să fie întreținute. 

Domnul consilier Butunoi Ionel spune că trebuie să fie finalizată asfaltarea pe DJ 127 A. 

Este analizată solicitarea HUNTING FUN Nr.2067 din 08.04.2021 și se constatată următoarele:  

- Pe întreaga suprafață concesionată 3,84 Ha-Contract Concesiune Nr.3398 din 

26.04.2013 este emisă Autorizația de construire Nr.4 din 04.05.2020 pentru obiectivul 

,,Înființare fermă piscicolă în satul Trei Fântâni, comuna Dămuc, județul Neamț’’ 

 Din Adresa Consiliului Județean Neamț Nr.6930 din 25.03.2021 reiese clar faptul că pe 

un teren concesionat cu un scop bine stabilit prin contractul de concesiune, nu se poate 

elibera o autorizație de construire cu alt scop 

Este analizată adresa ANTREPRIZEI DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI S.R.L. 

(fostă S.C. AQA PARC SRL) Nr.1381 din15.04.2021 și se constată următoarele aspecte: 



Cererea Nr.2423 din data de 26.10.2018 nu poate fi soluționată favorabil decât cu 

parcurgerea următorilor pași: 

 

         Consiliul Local actual ar trebui să inițieze un proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale de dezlipire a imobilului solicitat spre concesionare. 

 

      Abia după aprobarea proiectului mai sus menționat Consiliul Local  ar trebui să inițieze un 

proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafaței solicitate. 

 

        Președinte de ședință,                                               Întocmit, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


