
CONSILIUL LOCAL DĂMUC,JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi 28 octombrie 2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consilului Local Dămuc. 

 Domnul Secretar face prezența nominală, constatându-se prezența a 11 consilieri din cei 

11  în funcție. 

 Doamna președinte de vârstă, consilier Șimon Elena, 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: 

- Alegerea președintelui de ședință; 

-Organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 

- Alegerea viceprimarului. 

              3.Diverse. 

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

  

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință și este aleasă 

în unanimitate doamna consilier Șimon Elena. 

 Domnul consilier Oniga Nelu propune ca fiecare grup politic să-și stabilească membrii 

comisiei. 

 Este prezentat proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate, acesta este supus la vot și aprobat în unanimitate în următoarea 

formă: 

La comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, urbanism, agricultură,gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 

comerţ sunt aleși: 

-Șimon Elena-PNL; 

-Butunoi Ionel-PNL; 

-Oniga Nelu-PNL; 

-Găină Bangău Simion-PSD; 

VOAIDEȘ IONEL-PSD 

La comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, cultură, culte, protecţie socială, protecţia copilului, 

activităţi sportive, turism şi agrement sunt aleși: 

Șimon Elena-PNL; 

Pîntea Gabriel-PNL; 



Voaideș Ionel-PSD 

Săpunar Niculiță-PSD 

Pîntea Miluț-PNL 

La comisia pentru administrare publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor sunt aleși: 

-Găină Bangău Simion-PSD; 

-Pîntea Gabriel-PNL; 

-Pîntea Ioan-PNL; 

-Oniga Simion Beniamin-PSD; 

-Covasan Claudiu-Constantin-PNL. 

Este prezentat proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului și este ales domnul consilier Pîntea 

Miluț cu 7 voturi pentru și 4 voturi sunt atribuite domnului Găină Bangău Simion. 

Domnul consilier Oniga Nelu propune ca la ședința viitoare să fie prezentată o dare de seamă. 

Domnul consilier Butunoi Ionel propune să fie înregistrate ședințele de consiliu. 

Doamna consilier Șimon Elena vrea ca ședințele să fie înregistrate audio-video. 

Se mai decide ca sedințele viitoare să aibă loc la ora 17.°°. 

Domnul Primar Voaideș Ioan invită consilierii să vină cu proiecte din teren. 

Domnul consilier Butunoi Ionel propune să fie făcută o prioritizare a facturilor neplătite. 

Tot domnul consilier Butunoi Ionel spune că a fost marea valoarea de achiziție a terenului de la Școala 

trei Fântâni. 

Domnul consilier Oniga Nelu propune să fie menținut parcul auto. 

Domnul consilier Covasan Claudiu Constantin spune că trebuie să se meargă înainte noi proiecte de 

investiții și să fie continuate cele existente. 

 

 

 

  

                    Președinte de ședință                                                                        Întocmit 

           Consilier-Dandu Simion                                                          Secretar-Țepeș Mihai 
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