
CONSILIUL LOCAL DĂMUC,JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 9 martie 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 

17 februarie 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 respingerii plângerii prealabile formulate de Dandu Lucian împotriva Hotărârii 

Consiliului Local Dămuc Nr.6 din 17 februarie 2021 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; 

b) Închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni proprietatea comunei Dămuc; 

c) Acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului; 

d)Însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezlipirea imobilul situat în localitatea Dămuc,strada 

PRINCIPALĂ, Nr.f.n., comuna Dămuc, judeţul Neamţ, având număr cadastral 50457, în 4 

(patru) loturi; 

 e)Aprobarea concesionării prin licitaţie publică, metoda “plic închis”a terenului în suprafață de 

112 m
2
   situat în intravilanul localității Dămuc, comuna Dămuc, înscris în CF nr. 51072 Dămuc, 

nr. cad. 51072; 

f) Aprobarea concesionării prin licitaţie publică, metoda “plic închis”a terenului în suprafață de 

1.019 m
2
   situat în intravilanul localității Dămuc, comuna Dămuc, înscris în CF nr. 51074 

Dămuc, nr. cad. 51074; 



g) Aprobarea concesionării prin licitaţie publică, metoda “plic închis”a terenului în suprafață de 

4005 m
2
   situat în intravilanul localității Dămuc, comuna Dămuc, înscris în CF nr. 51071 

Dămuc, nr. cad. 51071 

3.Diverse.                               

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

plângerii prealabile formulate de Scurtu Toader împotriva Hotărârii Consiliului Local Dămuc 

Nr.6 din 17 februarie 2021 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. 

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

Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea respingerii plângerii prealabile formulate 

de Dandu Lucian împotriva Hotărârii Consiliului Local Dămuc Nr.6 din 17 februarie 2021 

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; 

 Domnul consilier Oniga Nelu întreabă dacă ar fi vreun motiv prin care Dandu 

Lucian să ne conteste în instanță. 

 Domnii consilier Voaideș Ionel și Săpunar Niculiță se abțin de la vot. 

 Domnul consilier Săpunar Niculiță spune că ar fi bine dacă ar pășuna cu animalele 

lor fermierii din comună. 

 Domnul consilier Butunoi Ionel spune că toți fermierii din comună ar trebui să aibă 

acces pe trupurile de pășune. 

 Domnul consilier Voaideș Ionel spune că dacă se va ajunge in instanță se pierde 

redevența. 

 Doamna consilier Șimon Elena spune că rezilierea contractelor a fost aprobată ca 

fermierii din comuna Dămuc să poată pășuna și anul acesta cu animalele lor pe trupurile 

de pășune. 

 Domnul consilier Oniga Nelu întreabă ce punem în locul contractelor reziliate 

pentru că există posibilitatea să fie mai rău ca înainte. 

 Domnul Primar Voaideș Ioan spune că vor pășuna cu animalele lor fermierii din 

comună. 

 Domnul consilier Voaideș Ionel spune că va fi mai rău. 

 Domnul consilier Butunoi Ionel îl întreabă pe domnul consilier Voaideș Ionel cine a 

luat banii pe subvenție până acum. 



 Domnul consilier Bucur Ion spune că banii pe subvenție au fost luați doar de câțiva 

oameni. 

 Domnul consilier Butunoi Ionel spune că pe pășunea din sus de la Hășmaș ar trebui 

să fie ca pe pășunea din jos de la Hășmaș unde responsabil este domnul Năfărean. 

 Doamna consilier Șimon Elena spune că domnul Scurtu Toader nu a avut niciun 

contract pe pășunea de la Hășmaș sau pe saivan. 

 Domnul consilier Oniga Nelu spune că o formă asociativă ar trebui să închirieze 

pășunile comunale. 

 Doamna conilier Șimon Elena spune că oamenii nu mai cred în asociații. 

 Domnul consilier Bucur Ion spune că șapte parcele din Hășmaș trebuie să fie 

atribuite la 7 fermieri.Tot el spune că Scurtu Toader a pășunat cu 100 de oi și 30 de vaci la 

Hășmaș.  

 Doamna consilier Șimon Elena spune că până în prezent nu a fost întabulat saivanul 

din Hășmaș. 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea respingerii plângerii prealabile formulate de 

Dandu Lucian împotriva Hotărârii Consiliului Local Dămuc Nr.6 din 17 februarie 2021 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 este supus la vot și este aprobat de 

toți consilierii prezenți cu excepția domnilor consilier Voaideș Ionel și Săpunar Niculiță care se 

abțin. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind închirierea prin încredințare directă a unor 

suprafețe de pășuni proprietatea comunei Dămuc; 

 Domnul consilier Oniga Nelu spune că ar fi bines ă fie închiriată pășunea de o formă 

asociativă. 

 Domnul consilier Pîntea Ioan spune că în comuna Lunca de Jos, județul Harghita 

cooperativa e pe acțiuni. 

 Domnul consilier Pîntea miluț propune ca din comisia de atribuire să facă parte 

următoarele personae: 

 Șimon Marcel-Consilier Personal; 

 Pîntea MIluț-Consilier Local; 

 Țepeș Mihai-Secretar General UAT; 



Dandu Ion-Consilier UAT; 

 

Bucur Ion-Consilier local; 

Atribuirea va avea loc pe data de 24 martie 2021; 

Domnul Primar Voaideș Ioan spune că trebuie făcut bine contractul. 

Doamna consilier Șimon Elena spune că trebuie să fie foarte bine gândit contractul. 

În contractul de pășunat se mai adaugă două clauze: 

    IX. Încetarea contractului: 

k) în cazul în care fermierii de pe raza UAT Dămuc se vor constitui într-o formă asociativă și vor 

îndeplini condițiile legale pentru a închiria pășunile proprietatea comunei Dămuc; 

    l)în cazul în care UAT Dămuc va implementa un proiect de investiții pe pășunea aflată în 

proprietate. 

Domnul consilier personal Șimon Marcel spune că sunt 9 trupuri de pășune care trebuie să fie 

atribuite. 

Proiectul de hotărâre privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni 

proprietatea comunei Dămuc este supus la vot și este aprobat de toți consilierii prezenți cu 

excepția domnului consilier Butunoi Ionel care se abține; 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii 

votului acesta este supus la vot și este 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 50457, în 4 (patru) loturi, acesta este supus la vot și 

aprobat în unanimitate. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind Aprobarea concesionării prin licitaţie publică, 

metoda “plic închis”a terenului în suprafață de 112 m
2
   situat în intravilanul localității Dămuc, 

comuna Dămuc, înscris în CF nr. 51072 Dămuc, nr. cad. 51072, , acesta este supus la vot și 

aprobat în unanimitate pentru o perioadă de 10 ani. 

 Domnul consilier Oniga Nelu spune să fie prinsă în contractul de concesiune 

obligativitatea  obținerii autorizație de construire în termen de un an. 



 Este prezentat proiectul de hotărâre privind Aprobarea concesionării prin licitaţie publică, 

metoda “plic închis”a terenului în suprafață de 1.019 m
2
   situat în intravilanul localității Dămuc, 

comuna Dămuc, înscris în CF nr. 51074 Dămuc, nr. cad. 51074, acesta este supus la vot și 

aprobat în unanimitate pentru o perioadă de 49 de ani. 

 Doamna consilier Șimon Elena spune că acolo a fost deviat cursul apei și vor fi 

problem în viitor. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, 

metoda “plic închis”a terenului în suprafață de 4005 m
2
   situat în intravilanul localității Dămuc, 

comuna Dămuc, înscris în CF nr. 51071 Dămuc, nr. cad. 51071, acesta este supus la vot și 

aprobat pentru o perioadă de 49 de ani de către toți consilierii prezenți cu excepția domnilor 

consilieri Pîntea Ioan, Voaideș Ionel și Săpunar Niculiță care se abțin. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea respingerii plângerii prealabile 

formulate de Scurtu Toader împotriva Hotărârii Consiliului Local Dămuc Nr.6 din 17 februarie 

2021 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 în unanimitate. 

 Domnul consilier Pîntea Ioan spune că trebuie reabilitat drumul pe Mâțu. 

 Domnul Primar Voaideș Ioan spune că acum este moale și se strică dacă este trafic 

pe el. 

 Domnul consilier Butunoi Ionel propune să identificăm un teren în vederea 

construiri unui garaj pentru utilajele primăriei. 

 Domnul consilier Bucur Ion spune că utilajele trebuie să fie ținute într-un loc special 

amenajat. 

  

  

                Președinte de ședință                                                                  Întocmit 

           Consilier-Pîntea Miuț                                                         Secretar-Țepeș Mihai 
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