
CONSILIUL LOCAL DĂMUC,JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 27 mai 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 lipsește domnul consilier local Pîntea Gabriel. 

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

22 aprilie 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)  Reorganizarea aparatului  de specialitate al primarului comunei Dămuc și aprobarea 
organigramei , statului de personal și statului de funcții; 

b) Modificarea anexei la HCL Nr.40 din 5 noiembrie 2020 privind stabilirea unor normative 

proprii de cheltuieli pentru Primăria comunei Dămuc. 
c) 3.Diverse.                                    

 

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

contract pentru SERVICII DE COLECTARE DATE SI TRANSFER IN RENNS 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. 

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

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind reorganizarea aparatului  de specialitate al 

primarului comunei Dămuc și aprobarea organigramei , statului de personal și statului de funcții; 

 Domnul consilier Ionel Butunoi spune că angajatul cu central termică ar putea să facă și pază. 

 Domnul consilier personal Marcel Șimon spune că pazsnicul trebuie să lucreze noaptea, iar 

fochistul ziua.Doamna consilier Șimon Elena este de aceeași părere. 

 Domnul consilier Săpunar Niculiță spune că trebuie un om calificat să muncească pe 

excavator. 

 Domnul consilier Voaideș Ionel propune să facă pază angajatul de pe utilaj. 



 Domnul consilier Bucur Ion spune că nu poate să facă pază angajatul de pe utilaj. 

 Domnul Primar Voaideș Ioan spune că  aceste 2 posturi sunt necesare pentru că este mult de 

muncă și trebuie să fie oameni care să o facă. 

 Domnul consilier Butunoi Ionel spune că angajatul care a fost pe excavator ar trebui să 

rămână la primărie. 

 Domnul viceprimar Pîntea Miluț spune că angajatul care a fost pe excavator nu voia să facă 

altceva în afară de a conduce utilajul. 

 Domnul consilier Găină Bangău Simion spune că angajatul de pe excavator a fost plătit cu 200 

lei/zi când s-a făcut drumul pe Frăsăniș. 

 Doamna consilier Șimon Elena spune că angajatul de pe excavator nu voia să facă altceva în 

afară de a conduce utilajul. 

 Domnul consilier Voaideș Ionel întreabă dacă fostul angajat de pe excavator nu vrea postul de 

fochist sau de paznic. 

 Domnul Primar Voaideș Ioan spune că nu trebuie să fie amestecate atribuțiile angajaților. 

 Domnul consilier Găină Bangău Simion spune că ar putea să-și facă și ei focul, cei de la 

serviciul de permanență. 

 Doamna consilier Șimon Elena spune că este prevăzut în contracul de închirieret ca primăria să 

asigure utilitățile celor de la serviciul de permanență. 

 Domnul consilier Pîntea Ioan spune că centrul de permanență nu prea are nicio utilitate. 

 Domnul Primar Voaideș Ioan cere părerea cconsilierilor pentru a adopta cea mai bună soluție. 

 Domnul consilier Oniga Nelu spune că un excavatorist poate să fie și fochist. 

 Domnul consilier Bucur Ion propune să fie chemat să se înscrie la concursul pentru 

excavatorist domnul Micloș Eugen. 

 Proiectul de hotărâre privind Reorganizarea aparatului  de specialitate al primarului 
comunei Dămuc și aprobarea organigramei , statului de personal și statului de funcții este supus 
la vot și aprobat în unanimitate în forma prezentată. 
 Este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL Nr.40 din 5 
noiembrie 2020 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria comunei 
Dămuc, acesta este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract pentru 
SERVICII DE COLECTARE DATE SI TRANSFER IN RENNS 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, , acesta este supus la vot și 
aprobat în unanimitate. 
 Domnul consilier Bucur Ion spune că trebuie făcut drumul de peste deal spre Bicăjel. 
 Domnul consilier Butunoi Ionel spune că e drumul rău spre Trei Fântâni lângă canton. 
 Domnul consilier Oniga Nelu spune ca taxa de peaj poate fi mărită în funcție de un 
deviz raportat la lemnul exploatat. 
 Doamna consilier Șimon Elena spune că societățile comerciale scot marțea gunoiul 
când se colectează pentru persoane fizice. 
 Domnul consilier Bucur Ion propune să fie pus pe drumul din Trei Fântâni piatră de pe 
pășunea din Hășmaș.Tot el spune că ar trebui să contribuie și Ginel la reabilitarea drumului 
din Trei Fântâni. 
 Domnul consilier Voaideș Ionel spune că drumul din Trei Fântâni s-a stricat din cauza 
faptului că s-a circulat cu tonaj mare pe timp ploios. 
 Domnul consilier Bucur Ion spune că pe vreme ploioasă nu trebuie să se circule pe 
drumurile forestiere. 
 Domnul consilier Pîntea Ioan spune că noroc de faptul că drumul a fost înghețat 
pentru o perioadă mai lungă și datorită acestui fapt nu s-a stricat așa de tare.Tot el spune că 
ar trebui să fie făcute șanțuri pe lângă drum. 
 Donul consilier Oniga Nelu spune că acum ar trebui să fie mărită taxa de peaj. 
 Domnul consilier Butunoi Ionel spune că banii din taxa de peaj nu trebuia să fie 
utilizați în altă parte. 
 Domnul consilier Voaideș Ionel spune că nu a funcționat căminul cultural pe timpul 
pandemiei, dar angajatul a fost plătit, iar pentru un excavatorist nu se găsesc bani. 
 Domnul viceprimar Pîntea Miluț spune că pubelele mari ar trebui să dispară și fiecare 
familie ar trebui să aibă propria pubelă. 
 Domnul consilier Voaideș Ionel spune că nu s-a schimbat nimic cu pășunile. 
 Domnul consilier Bucur ion spune că anul asta se va rezolva situația cu pășunea și la 
anul va putea lua fiecare fermier o anumită suprafață. 
 Domnul consilier Butunoi Ionel spune că s-au achiziționat terenuri care nu au nicio 
utilitate. 
 Doamna consilier Șimon Elena spune că primăria mai are datorii de plătit. 
 Domnul consilier Bucur Ion propune să vindem terenurile și să ne plătim datoriile. 
 
  
  

 

        Președinte de ședință,                                               Întocmit, 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


