
CONSILIUL LOCAL DĂMUC,JUDEȚUL NEAMȚ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi 31 ianuarie 2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consilului Local Dămuc. 
 Domnul Secretar face prezența nominală, constatându-se prezența a 13 consilieri din cei 
13  în funcție. 

Domnul președinte de ședință consilier Dandu Emil, supune la vot procesul-verbal din 
ședința anterioară extraordinară din data de 23 decembrie 2020, acesta este aprobat în 
unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință, consilier Dandu Emil, 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, Anton Covasan: 
     

    a.Aprobarea încheierii exercițiului bugetar al anului 2019(aprobarea contului de executie a 
bugetului de venituri si cheltuieli  al COMUNEI DAMUC pentru trim.  IV al anului 2019); 

 
     
    b.Aprobarea bugetului local al Comunei Dămuc pentru anul 2020; 
 
    c.Aprobarea organigramei și a statului de funcții; 
     
    d.Trecerea din domeniul public în domeniul privat al terenului în suprafață de 347 mp 

Curți construcții, CF 50171; 
      
     e.Modificarea anexei la HCL Nr.9 din 30 ianuarie 2019. 
 

 3.Diverse. 
 

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

utilizarii excedentului bugetar al bugetuluiCOMUNEI DAMUC pentru anul 2020 
 Ordinea de zi este supusă la vot și aprobată în unanimitate. 
 La ședința Consiliului Local Dămuc participă domnul Cătălin Nemțanu, 
reprezentantul Asociației Juvenale Piantra Neamț, care prezintă proiectul pe care îl va 
realiza pe terenul concesionat în satul Trei Fântâni.Tot el prezintă și programul 
maratonului ce va avea loc pe data de 8 august 2020. 



 Domnul Primar Covasan Anton spune că ar fi dorit ca în primăvara anului 2020 
Asociația Juvenală Piatra Neamț să înceapă construcția pe terenul concesionat din satul 
Trei Fântâni.Tot el îî propune domnului Cătălin Neamțanu ca în vară să prezinte 
consiliului local o nouă informare despre stadiul proiectului. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului de executie a bugetului de 
venituri si cheltuieli  al COMUNEI DAMUC pentru trim.  IV al anului 2019, acesta este supus la 
vot și aprobat în unanimitate. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind  aprobarea utilizarii excedentului bugetar al 
bugetului COMUNEI DAMUC pentru anul 2020, acesta este supus la vot și aprobat în 

unanimitate. 
 Este prezentat proiectul de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al Comunei Dămuc 
pentru anul 2020. 
 Domnul consilier Dandu Simion întreabă cum pot fi recuperate rămășițele. 
 Doamna contabil Elena Covasan spune că Primăria Dămuc iese pe minus cu 
salubrizarea, achită mai mult decât încasează de la cetățeni. 
 Domnul consilier Butunoi Ionel spune că sunt mai mari daatoriile la persoanele 
fizice decât la persoanele juridice. 

 Domnul consilier Pîntea Miluț spune că toți cetățenii comunei ar trebui să plătească 
taxa de salubrizare. 

 Domnul consilier Voaideș Ioan spune că reprezintă o problemă faptul că trebuie 
alocați foarte mulți bani din buget pentru persoanele cu handicap.Tot el întreabă câți bani 
se încasează annual din taxe și impozite, iar doamna contabil Covasan Elena îi răspune că 
900.000 lei. 

 Domnul Consilier Dandu Simion propune ca firma de salubrizare să încheie 
contracte direct cu cetățenii. 
 Domnul consilier Pîntea Miluț spune că ar trebui facută o rigolă pe ulița de la 
Gherghelaș. 
 Domnul consilier Butunoi Ionel propune să fie spartă stânca de la Ion Frăsinariu. 
 Domnul Primar Covasan Anton spune că e foarte greu din cauza faptului că bugetul 
comunei este mic. 

 Domnul consilier Butunoi Ionel spune ca ar trebui să facem pârâurile și dă exemplu 
lucrarea de pe Pârâul Bățului care durează de 3 ani. 
 Domnul consilier Voaideș Ioan spune că lucrările de pe Pârâul Bățu sunt de proastă 
calitate. 

 Domnul Primar Covasan Anton spune că la următoarea ședință de consiliu va fi 
chemat constructorul de pe Pârâul Bățu. 
 Domnul consilier Butunoi Ionel spune că pe Ața- comuna Tarcău s-a făcut un drum 

foarte bun de către o firmă din Maramureș. 
 Domnul Primar Covasan Anton spune că nu mai sunt nici proiectanți buni. 



 Domnul consilier Pîntea Ioan spune că proiectul de la podul de pe Asău era copiat 
de la comuna Borlești. 
 Domnul Primar Covasan Anton spune că firma Aqa Park nu are suficienți 
muncitori și din această cauză întârzie finalizarea lucrărilor. 
 Domnul consilier Butunoi Ionel spune că pe Bistra în comuna Bicazu Ardelean se 
face o lucrare foarte bună. 
  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al Comunei Dămuc pentru anul 
2020, este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Este prezentat proiectul de hotărâre privind  aprobarea organigramei și a statului de 
funcții;. 
Domnul consilier Dandu Simion spune că lumea din localitate își exprimă nemulțumirea 
față de numărul angajaților din cadrul primăriei. 
 Domnul consilier Ionel Butunoi o dă exemplu pe doamna Maricica Timaru care în 
trecut îndeplinea multe atribuții în primărie de una singură. 
 Proiectul  de hotărâre privind  aprobarea organigramei și a statului de funcții este supus la 
vot și aprobat în unanimitate. 

 Este prezentat proiectu de hotărâre privind  trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al terenului în suprafață de 347 mp Curți construcții, CF 50171; 
  Domnul consilier Butunoi Ionel întreabă în proprietatea cui se află terenul 

din proiectul de hotărâre mai sus menționat și I se explică faptul că este în proprietatea 
Comunei Dămuc. 

 Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
terenului  în suprafață de 347 mp Curți construcții, CF 50171 este supus la vot și aprobat în 
unanimitate. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL Nr.9 din 30 
ianuarie 2019, acesta este ssupus la vot și aprobat în unanimitate. 
 
                  Președinte de ședință                                                                        Întocmit 

Consilier-Dandu Emil                                                       Secretar-Țepeș Mihai 
 

 
 


