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REGISTRUL   ŞEDINŢELOR  CONSILIULUI LOCAL 

 AL COMUNEI  AGAPIA 

--2019— 

REGISTRU HOTĂRȂRI ADOPTATE 

Nr. Data / Tipul sedintei Hotarari  adoptate HCL atasat 
 

 

 30  IANUARIE 2019 – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 
 
1. Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 

pentru anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncã  prestate de catre 

beneficiarii de  ajutor social, în conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si  completarile ulterioare - CLIK 

2. Hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a   

     locurilor in care contravenientii vor presta munca in folosul  comunitatii    

     in anul 2019 – CLIK 

3. Hotarare privind aprobarea realizarii unor reparatii curente in sediul 

Primariei comunei Agapia- - CLIK 

4. Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului „Schimbare invelitoare 

si accesorii la sediul Primariei comunei Agapia”- - CLIK 

5. Hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice 

pentru anul 2019 la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt- - CLIK 

6. Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile 

sociale acordate in anul 2019 la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt- - 

CLIK 

7. Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a 

contributiei lunare de intretinere pentru persoanele varsnice beneficiare ale 

serviciilor sociale din cadrul Caminului pentru persoane varstnice Varatec 

in anul 2019- - CLIK 

8. Hotarare privind actualizarea Anexei la HCL nr.64/2017 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul  contractual din 

cadrul Primariei comunei Agapia incepând cu data de 01.01.2019, in 

condiţiile Legii nr.153/2017 si raportat salariul minim garantat in plata la 

data de 1.01.2019-- CLIK 

9. Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei 

Agapia in Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT” 

referitor la tarife servicii conexe- CLIK 

10. Hotarare privind insusirea in patrimoniul comunei Agapia a autoturismului 

DACIA LOGAN, transferat fara plata de la Agentia Nationala de 

Imbunatatiri Funciare - Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare 

Moldova-Nord- Unitatea de Administrare Neamt- CLIK 
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11. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie si 

martie 2019- CLIK  

12. Hotarare privind introducerea contributiei la economia circulara pentru 

anul 2019 si modul de transpunere in practica a prevederilor OUG. 

nr.74/2018 pana la aprobarea noilor tarife de salubrizare(completare ordine 

de zi)- - CLIK 

 

 

 28 FEBRUARIE 2019- ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 

 

13. Hotarare privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului 

local al comunei Agapia pe trimestrul IV 2018 şi a situaţiilor  financiare 

trimestriale - bilanţul contabil  la data de 31.12.2018- CLIK 

14.  Hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului 

local al comunei Agapia pe anul 2018 şi a situaţiilor financiare anuale la 

data de 31.12.2018- CLIK 

15. Hotarare privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a 

Riscurilor pentru anul 2019, la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt- 

CLIK 

16.   Hotarare privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă 

ajutoarele de urgenţă din bugetul local al comunei Agapia, pentru anul 

2019- CLIK 

17.  Hotarare privind aprobarea investitiei „MODERNIZARE DRUMURI 

SATESTI , in loc.Agapia, Filioara, Varatec comuna Agapia , judetul  

Neamt, L= 5.005 km”, a proiectului tehnic de executie si a listei drumurilor 

satesti cuprinse in proiect conform denumirilor din nomenclatorul stradal- 

CLIK 

18.   Hotărâre privind  aprobarea si utilizarea excedentului  bugetului local 

pe anul 2018 al comunei Agapia  - CLIK 

19. Hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului 

de concesiune nr.708/08.03.2006 pentru spatiul aferent Cabinetului medical 

individual dr. Gaube Dorina din incinta Dispensarul medical uman din 

com.Agapia- CLIK 

20. Hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului 

de inchiriere cu nr.1 din 14.10.2016 pentru spatiul de la etajul 2 din incinta 

Dispensarul medical uman din com.Agapia- CLIK 

21.  Hotarare privind aprobarea angajarii unui avocat pentru a reprezenta 

interesele Comunei Agapia in dosarul nr. 1026/321/2018 aflat pe rolul 

Judecatoriei Targu Neamt- CLIK 

22. Hotarare privind aprobarea protocolului de finantare incheiat intre 

Comuna Agapia si Sfanta Manastire Varatic pentru asigurarea unor 

cheltuieli urgente pentru functionarea caminului pentru persoane varstnice 

Varatec, pana la aprobarea bugetului local pe anul 2019- CLIK 
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 4 MARTIE 2019- ŞEDINŢĂ  DE INDATĂ 

23.  Hotarare pentru acordarea unui ajutor de urgenta familiei IRIMIA 

DOINA pentru decesul sotului IRIMIA CONSTANTIN- CLIK 

 

 13 MARTIE 2019- ŞEDINŢĂ  DE INDATĂ  

24.  Hotarare privind aprobarea delegarii prin concesiune directa a gestiunii 

obiectivului de investitii „Reţea de canalizare si Statie epurare com.Agapia, 

jud.Neamt” catre Compania Judeteana APA SERV SA- CLIK 

 

 

 28 MARTIE 2019- ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 

25. Hotarare privind desemnarea sefului SVSU al comunei Agapia ca agent 

de inundatii- CLIK 

26. Hotarare privind aprobarea protocolului de finantare incheiat cu Sfanta 

Manastire Varatic pentru sustinerea Caminului pentru persoane varstnice 

Varatec- CLIK 

27. Hotarare privind aprobarea propunerii de validare a constituirii 

dreptului de proprietate pentru suprafata de teren aferenta curti-constructii  

28.  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie 

si mai 2019- CLIK 

29. Hotarare privind aprobarea propunerii de validare a constituirii 

dreptului de proprietate pentru suprafata de teren aferenta curti-

constructii( completare ordine de zi) - CLIK 

 

 15 APRILIE 2019- ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ 

30.  Hotărȃre privind aprobarea bugetului local al comunei Agapia pentru 

anul 2019- CLIK 

31. Hotărȃre privind aprobarea cotei de 0,1% pentru constituirea şi 

utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului local al 

comunei Agapia in anul 2019- CLIK 

32. Hotărȃre privind aprobarea bugetului Caminului pentru persoane 

varstnice Varatec pentru anul 2019- CLIK 

33. Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii 

cadastru agricol, pe perioada determinata - CLIK 

 

 23 APRILIE 2019- ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 

 

34.  Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 80 din 21.12.2018   

       privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019- CLIK 

35.   Hotarare privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale in   
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   comuna Agapia, judetul Neamt, pentru anul 2020, cu rata inflatiei- CLIK 

36.    Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a patrimoniului  

   comunei Agapia, judetul Neamt- CLIK 

37.    Hotarare  privind aprobarea Procedurii de executare silita a creantelor  

   fiscale restante la bugetul local al comunei Agapia, judetul Neamt, prin  

   aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile - CLIK 

 

 31 MAI  2019- ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 

 

38.   Hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii   „Infiintare 

sistem de distributie gaze naturale in comuna Agapia, judetul   Neamt si a 

intocmirii studiilor si documentatiilor tehnice necesare- CLIK 

39.  Hotărâre privind aprobarea investitiei si a realizarii studiilor de  

specialitate, a proiectelor si documentatiilor tehnice necesare pentru  

obiectivul de investitii „Construirea a trei punţi pietonale de trecere  peste  

pârâul Topolita” - CLIK 

40.  Hotărâre privind aprobarea investitiei “CONSTRUIRE SI DOTARE  

GRADINITA IN LOCALITATEA AGAPIA, COMUNA AGAPIA, JUDETUL NEAMT” 

si a indicatorilor tehnico-economici actualizati, conform modificarilor 

legislative- CLIK 

41.  Hotărâre privind amplasarea unor limitatoare de viteza pe drumurile  

comunale, in preajma trecerilor pietonale din zona scolilor din localitatile  

Agapia, Filioara si Sacalusesti - CLIK 

42.  Hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune incheiat  

cu ROMMINTERMEDICS SRL, ca urmare a decesului asociatului unic - 

CLIK 

43.  Hotărâre privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de  

Salubrizare a localităților din Județul Neamț- CLIK 

44.   Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai Studiului 

de Fezabilitate- partea II pentru obiectivul de investiție “Înființare rețea 

distribuție gaze naturale în comuna Agapia , județul Neamț”(completare la 

ordinea de zi) - CLIK 

45.   Hotărâre privind aprobarea listei obiectelor de inventar a unor active   

necorporale  propuse pentru casare, apartinand UAT Agapia (completare la 

ordinea de zi) - CLIK 

46.     Hotărȃre privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru anul 

scolar 2018-2019  la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt (completare la 

ordinea de zi) - CLIK 

47.   Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie si 

iulie 2019 (completare la ordinea de zi) - CLIK 

 

 5 IUNIE  2019- ŞEDINŢĂ  DE INDATA  
48. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, ai 

obiectivului de investitii „Modernizare drumuri comunale si satesti, L= 6.393 
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km Comuna Agapia, Judetul Neamt” si a sigurarii cofinantarii din bugetul 

local al comunei Agapia, conform modificarilor legislative in vigoare- CLIK 

 

 

 26 IUNIE  2019- ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 

 
49.  Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Agapia, 

judetul Neamt , pe trimestrul II 2019- CLIK 

 50. Hotărâre privind transformarea unui post aferent unei functii publice 

vacante si actualizarea organigramei si a statului de functii al unitatii 

administrativ teritoriale Comuna Agapia, judetul Neamt- CLIK 

51.  Hotărâre privind actualizarea Nomeclatorului stradal al comunei Agapia, 

judetul Neamt- CLIK 

52.  Hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie 

din partea FNGCIMM SA-IFN si a aprobarii comisionului de garantare,  

necesare  implementarii proiectului de investitie "MODERNIZARE RETEA 

DE DRUMURI SATESTI, L=5.277 KM, COM.AGAPIA,JUD.NEAMT", 

finantat prin PNDR 2014-2020, submasura 7.2. - CLIK 

53. Hotarare privind actualizarea valorii contractului pentru obiectivul de 

investitii „MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI SATESTI, L= 5,277 KM 

COMUNA AGAPIA, JUDETUL NEAMT”, conform modificarilor legislative, 

pentru lucrarile ramase de executat- CLIK 

 

 31 IULIE  2019- ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 

 
54. Hotărâre privind aprobarea organizarii evenimentului cultural de interes 

judetean „Un colt de rai - AGAPIA- leagan de spiritualitate si cultura 

romaneasca”, editia a VI-a 2019- CLIK 
55. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile august si 

septembrie 2019- CLIK 

56.   Hotarare privind  acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  “AQUA NEAMT” in vederea  

exercitarii votului ( completare la ordinea de zi ) - CLIK 

57. Hotarare pentru acordarea unui ajutor de urgenţă familiei doamnei ROŞU 

ANA-MARIA( completare la ordinea de zi ) - CLIK 

58.  Hotărâre  pentru acordarea unui ajutor de urgenţă  doamnei EPURAR 

MARIA( completare la ordinea de zi ) - CLIK 

59. Hotărâre pentru acordarea unui ajutor de urgenţă constand in 

achizitionarea unui carucior electric pentru persoana cu handicap NISTOR 

VASILE( completare la ordinea de zi ) - CLIK 

 

 7 AUGUST   2019 - ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ 
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60. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Agapia, 

judetul Neamt pe trimestrul  III  2019- CLIK 

61.  Hotărâre privind neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor 

de atribuire a contractelor/ acordurilor –cadru pentru achizitia produselor 

aferente „Programului pentru  şcoli”, pentru anul scolar 2019- 2020, la nivelul 

comunei Agapia, judetul Neamt- CLIK 

 

 29 AUGUST   2019- ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 
62. Hotărâre  privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul „ REALIZARE PUNTE PIETONALĂ 

PUNCT BĂICĂNESCU VASILE Comuna Agapia, judetul Neamţ” - CLIK 

63. Hotărâre privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului 

local al comunei Agapia pe trimestrul I 2019 şi a situaţiilor  financiare 

trimestriale - bilanţul contabil  la data de 31.03.2019- CLIK 

64. Hotărâre privind acordul Consiliului Local al comunei Agapia pentru 

dezvoltarea retelei de telecomunicaţii, in comuna Agapia, de către SC.UPC 

ROMANIA SRL- CLIK 

65. Hotarare privind actualizarea  pozitiilor nr. 5 si nr.10 din Anexa 1  la HCL 

Agapia cu nr.23 din 28.02.2017 privind modificarea si completarea 

inventarului domeniului inventarului domeniului public al comunei Agapia- 

CLIK 

66. Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei 

Agapia in Consiliul de Administratie al Liceului Teologic Ortodox Cuvioasa 

Parascheva” Manastirea Agapia  in anul scolar 2019-2020- CLIK 

67. Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 

comunei Agapia, judetul Neamt in Comisia de Evaluare si Asigurare a 

Calitatii(CEAC) in cadrul Liceului Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva 

Manastirea Agapia, judetul Neamt  pentru anul scolar 2019- 2020- CLIK 

68. Hotarare privind stabilirea locurilor destinate pentru desfasurarea 

adunarilor publice si constituirea Comisiei Locale de avizare a cererilor de 

organizare a adunarilor publice in comuna Agapia, jud.Neamt(completare  

O.Z.) - CLIK 

69.   Hotarare privind aprobarea unui acord de asociere cu Consilul Judetean 

Neamt in vederea finantarii in comun a Caminului pentru persoane varstnice 

din localitatea Varatec, comuna Agapia, judetul Neamt(completare  O.Z.) - 

CLIK 

 

 20 SEPTEMBRIE 2019- ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ (DE 

INDATA) 

 
70.  Hotarare privind aprobarea admiterii receptiei la terminarea lucrarilor si 

actualizarea datelor in inventarul bunurilor din domeniul public al comunei 

Agapia  pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE RETEA DE 
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DRUMURI SATESTI, L= 5,277 KM COMUNA AGAPIA, JUDETUL 

NEAMT”, realizat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020 - 

CLIK 

 

   30  SEPTEMBRIE 2019- ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 
71.  Hotărâre privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol la sfarsitul 

semestrului I anul 2019 la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt- CLIK 
72. Hotarare privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar aflate in 

gestiunea Liceului Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva, in urma 

inventarierii patrimoniului unitatii in anul 2018- CLIK 

73.  Hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute in 

favoarea SC.DELGAZ GRID SA pentru lucrarea „Stabilirea conditiilor de 

coexistenta intre FO( fibra optica) si REDJT(retea electrica de joasa tensiune) 

in loc.Agapia, Filioara si Varatec” - CLIK 

74. Hotarare privind privind modificarea actului constitutiv şi statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMT - CLIK 

75.  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie 

si noiembrie 2019- CLIK 

76. Hotarare privind reabilitarea sistemului de iluminat public in comuna 

Agapia prin inlocuirea corpurilor de iluminat si a accesoriilor aferente  

( completare ordine de zi) - CLIK 

 77.  Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Agapia, 

judetul Neamt pe trimestrul  III 2019 completare ordine de zi) - CLIK 

   

 10 OCTOMBRIE 2019- SEDINTA DE INDATA 
 

  78.  Hotărâre privind aprobarea admiterii receptiei si actualizarea datelor in 

inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Agapia  pentru mijocul 

fix achizitionat prin proiectul „Achizitie tractor”, finantat prin Gal Tinutul 

Zimbrilor- CLIK 

  79. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe 

trimestrul IV 2019- CLIK 

  80. Hotarare privind repartizarea sumelor constituind sprijin financiar 

pentru parohiile din comuna Agapia- CLIK 

 

 31 OCTOMBRIE 2019- ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 

 

81. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe 

trimestrul IV 2019- CLIK 

82 . Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al  

Comunei Agapia pe trimestrul II 2019 si a situatiilor financiare la data de 

30.06.2019- CLIK 

83 . Hotarare privind modificarea si completarea HCL Agapia privind  
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infiintarea, organizarea si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta al comunei Agapia, jud.Neamt- CLIK 

84 . Hotatare privind aprobarea organigramei, a statului de functii  si   

numarului de personal din cadrul Primariei comunei Agapia - CLIK 

85 . Hotarare privind aprobarea unui spatiu pentru cazurile de  urgenta in  

violenta domestica , la nivelul comunei Agapia- CLIK 

86 . Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii „Amenajare santuri  

betonate in centrul civic, sat Agapia, com.Agapia, jud.Neamt „- CLIK 

87 . Hotarare privind aprobarea incheierii unor acorduri de parteneriat pentru 

dezvoltarea serviciilor sociale private pe raza comunei Agapia- CLIK 

 

 6 NOV.2019 – ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ  
 

88.  Hotarare privind aprobarea interventiei de urgenţă a CJ APASERV SA 

pentru lucrari  de remediere a unei avarii la reteaua de alimentare cu apa, in 

punctul de intersectie a drumurilor DS 171 cu 15F, aferent obiectivului de 

investitii „Modernizare drumuri comunale si satesti, L= 6,393 km, comuna 

Agapia, jud.Neamt” - CLIK 
 

 29 NOIEMBRIE 2019 - ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 

 
89. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe 

trimestrul IV 2019- CLIK 

90.   Hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii masei impozabile  

pentru anul 2020- CLIK 

91.  Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a 

contributiei lunare de intretinere pentru persoanele varsnice beneficiare ale 

serviciilor sociale din cadrul Caminului pentru persoane varstnice Varatec 

in anul 2020- CLIK 

92.   Hotarare privind aprobarea evenimentului cultural-artistic de interes local 

„REVELIONUL COMUNITĂŢII -AGAPIA- 2020” - CLIK 

93.  Hotarare privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru 

combaterea poleiului si a inzapezirii drumurilor publice pentru perioada 

01.11.2019-31.03.2020 si a Comandamentului Local de Iarna- CLIK 

94.   Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 

2019 si ianuarie 2020- CLIK 

 

  4 DECEMBRIE 2019 - ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ (CU 

CONVOCARE DE INDATĂ) 

 

95.   Hotarare privind modificarea si completarea HCL Agapia cu nr. 84/2019 

privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi numarului de 

personal  din cadrul Primariei comunei Agapia- CLIK 
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96.   Hotarare privind aprobarea bugetului previzionat de venituri si cheltuieli 

aferent Caminului pentru persoane varstnice Varatec, pentru anul 2020 - 

CLIK 

 


