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SITUATIA  SEDINTELOR  CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  AGAPIA 

--2014-- 

HOTARARI ADOPTATE 

 27 IANUARIE 2014  – SEDINTA DE INDATA 

1. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investitii „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 10 TOPOLITA –SACALUSESTI - DN 
15 C KM. 1+ 340 - 4 + 240 din comuna Agapia, judetul Neamt si a asigurarii 
cofinantarii acestuia din bugetul local. 

 
  31 IANUARIE  2014 – SEDINTA ORDINARA 

2. Hotarare privind Programul de aprovizionare a populatiei cu produse raţionalizate 
în caz de mobilizare şi război, la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt 

3. Hotarare privind  completarea  Hotararii Consiliului Local al comunei Agapia cu 
nr.84 din 05.12.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
fiscal 2014 

4.  Hotarare privind aprobarea conditiilor  de exercitare a dreptului de acces al 
furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata 
a comunei Agapia, judetul Neamt 

5. Hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale echipelor de interventie in caz de 
incendiu din cadrul Servicului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul 
comunei Agapia , judetul Neamt 

6. Hotarare pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Agapia , judetul Neamt pentru 
anul 2014 

7. Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 
2014, 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 

8. Hotarare pentru stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile  în care 
contraveninţii vor presta activităţi în folosul comunităţii in anul 2014 

9. Hotarare privind predarea Centrului de Informare Turistica  din loc. Agapia, jud. 
Neamt catre Manastirea Agapia 

10. Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Agapia pe anul 2014- 
COMPLETARE ORDINE DE ZI 
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 28 FEBRUARIE 2014  –SEDINTA ORDINARA 

 

11.  Hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public si 
privat al comunei Agapia, judetul Neamt 

12.  Hotarare privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Agapia, judetul 
Neamt in anul scolar 2014-2015 

13.  Hotarare privind  angajarea unui avocat pentru reprezentarea Consiliului Local al 
comunei Agapia in instanta  

14.  Hotarare privind stabilirea taxei de salubrizare pentru agentii economici si 
persoanele fizice din comuna Agapia, judetul Neamt in anul 2014 

15.  Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea si desfasurarea 
activitatilor de comert si servicii la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt 

16.  Hotarare privind modul de utilizare a bunurilor rezultate din demolarea 
imobilului-Camin cultural Agapia 

17. Hotarare privind aprobare investitie si indicatori tehnico-economici  „Amenajare 
grupuri sanitare Scoala Agapia, sat. Agapia, com. Agapia, Judetul Neamt” 

18. Hotarare privind aprobare investitie si indicatori tehnico-economici  „Amenajare 
grupuri sanitare Scoala Filioara, sat.Filioara, com. Agapia, Judetul Neamt” 

19. Hotarare privind aprobare investitie si indicatori tehnico-economici  „Reabilitare 
termica, schimbare invelitoare, schimbare tamplarie Dispensar medical uman 
Agapia, Judetul Neamt” 

20. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie si aprilie 
2014 

 

 4 MARTIE 2014 - SEDINTA DE INDATA 

21.   Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt pe 
trimestrul I 2014 

 
 18 MARTIE 2014- SEDINTA DE INDATA 

22.  Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt pe 
trimestrul I 2014 

 

 28 MARTIE 2014- SEDINTA ORDINARA 

23.  Hotarare privind  instituirea  unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice 

locale  (a drumurilor comunale sau forestiere ori a altor categorii de drumuri 

aflate in proprietatea sau administrarea comunei Agapia ) de catre echipamente , 

utilaje, etc destinate obtinerii de venituri conf.Art.283, al.2 din Codul fiscal 

24.  Hotarare privind  aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui buldoexcavator 

vechi, aflat in proprietatea privata a comunei Agapia, jud.Neamt 
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o Proiect de hotarare privind casarea si valorificarea ca materiale 

reciclabile a unui autogreder vechi, aflat in proprietatea privata a 

comunei Agapia, jud.Neamt(RETRAS) 

25.  Hotarare privind  aprobarea modificarii  Actului constitutiv si Statutului  Asociatiei 

de Dezvoltare intercomunitara AQUA  NEAMT 

26.  Hotarare privind  aprobarea ocuparii definitive  a unei suprafete de 3 metri 

patrati teren aflat in domeniul public al comunei Agapia in scopul extinderii retelei 

E-On pentru alimentarea cu energie electrica a locuintei domnului Arsene Cristinel 

27.  Hotarare privind  aprobarea ocuparii definitive  a unei suprafete de 1 metru 

patrat teren aflat in domeniul public al comunei Agapia in scopul alimentarii cu 

energie electrica a locuintei doamnei  Arnautu Petrina 

28.  Hotarare privind  stabilirea ZILEI COMUNEI AGAPIA 

o Informare privind solicitarea scrisa a Manastirii Agapia referitoare la 

terenuri revendicate in contextual Legii nr.165/2013 

o Informare privind necesitatea retragerii primarului comunei Agapia  ca 

reprezentant  al comunei Agapia in Asocietiile Intercomunitare judetene 

si identificarea unor reprezentanti din cadrul Consiliului local al comunei 

Agapia 

o Informare privind constuituirea Asociatiei Intercomunitare “Zona 

Metropolitan Tirgu Neamt” 

 

 30 APRILIE 2014- SEDINTA ORDINARA 

29. Hotarare privind  acordul de pastrare  „sub presiune” a  instalatiei de apa Filioara 
dupa receptia la terminarea lucrarii 

30. Hotarare privind  acordul de predare in concesiune directa catre  Operator 
autorizat a instalatiilor de apa Filioara si Varatec  

31. Hotarare privind retragerea Primarului comunei Agapia ca reprezentant legal al 

comunei din Asociatii Intercomunitare  si acordare mandat de reprezentare 

32. Hotarare privind pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Local al  comunei 

Agapia nr.2  din 28.01. 2010 privind  aprobarea studiului de fezabilitate, a planului 

anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a  cofinanţării proiectului „Sistem de 

Management Integrat  al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ” 

33. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile mai si iunie 2014 
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o Informare privind situatia litigioasa cu SC. Total Consulting SRL. 

o Informare privind  situatia terenului din punctul „Dambul Ursului” 

localitatea Filioara , com. Agapia, jud.Neamt. 

 

 12 MAI 2014- SEDINTA DE INDATA 

34.Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt pe 
trimestrul II 2014 

o Proiect de hotarare privind interzicerea comercializarii si consumului de 
bauturi alcoolice pe raza comunei Agapia, judetul Neamt in ziua de 25 mai 
2014, pe durata desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European-  
RETRAS 

 16 MAI 2014- SEDINTA EXTRAORDINARA -  NESTATUTARA 

o Proiect de hotarare privind eliberarea din functie a Viceprimarului comunei 

Agapia 

 30 MAI 2014- SEDINTA ORDINARA  

35. Hotarare privind acordul pentru depunere cerere de recuzare si stramutare in 
dosar 402/287/2011 Tribunalul Buzau- stramutare 
 
36. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investitii ”Modernizare drum local din DC 168-Filioara km 0+000-1+230, comuna 
Agapia, judetul Neamt” 
 
37. Hotarare privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli neeligibile prin Programul national de dezvoltare locala pentru obiectivul 
”Modernizare drum local din DC 168-Filioara km 0+000-1+230, comuna Agapia, 
judetul Neamt” 
 
38. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investitii ”Modernizare drum local din DN 15E -Varatec km 0+000-1+070, comuna 
Agapia, judetul Neamt” 
 
39. Hotarare privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli neeligibile prin Programul national de dezvoltare locala pentru obiectivul 
”Modernizare drum local din DN 15E -Varatec km 0+000-1+070, comuna Agapia, 
judetul Neamt” 
 
40.Hotarare privind luarea in administrare a unui numar de 679 unitati de 
compostare individuala a deseurilor  
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41.Hotarare privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  
 
42. Hotarare privind aprobarea refacerii si ingrijirii scuarului din fata Dispensarului 
medical uman din localitatea Agapia, judetul Neamt 
 

o Proiect de hotarare privind darea in concesiune a suprafetei de 2300 mp 
teren apartinand UAT Agapia  pentru loc de cimitir al Parohiei Agapia- 
AMANAT 

43. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia – COMPLETARE 
ORDINEA DE ZI 
 
 27 IUNIE  2014- SEDINTA ORDINARA  

44. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia , judetul Neamt, 
pe trimestrul II 2014 

 
45. Hotarare privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat 
încheiat în  vederea realizării  proiectului “Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Neamţ”   

 
46.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iulie si august 2014. 
 
47. Hotarare privind aprobarea Regulamentul local referitor la implicarea publicului 
in  elaborarea si /sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului- 
COMPLETARE LA ORDINEA DE ZI 
 

o Prezentarea raportului de activitate al Primarului comunei Agapia la 
jumatatea mandatului si al institutiilor din comunitate. 

 

 15  IULIE  2014- SEDINTA EXTRAORDINARA  

48. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul III 

2014 

49. Hotarare privind aprobarea Master Planului pentru apa si apa uzata in judetul 
Neamt si a listei de investitii prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritara 1 – 
Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata, perioada de programare 
2014-2020 
50. Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare   
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 14  AUGUST   2014- SEDINTA ORDINARA  

51.Hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de 
personal din  aparatul de specialitate al primarului comunei Agapia si serviciul 
subordonat Consiliului local al comunei Agapia incepand cu luna august 2014 
52. Hotarare  privind aprobarea realizarii unor Studii de fezabilitate, Proiecte Tehnice, 
Studii TOPO si GEO pentru modernizare drumuri comunale si satesti din comuna 
Agapia, in vederea accesarii fondurilor europene 
53. Hotarare privind inchirierea unui spatiu in imobilul Scoala Veche din Filioara 
pentru desfasurare activitate prestator de servicii de cablu TV 
54. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul III 
2014 
55. Hotarare privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin Consiliul Judetean 
Neamt in vederea finantarii unei actiuni de interes public judetean 
56. Hotarare privind aprobarea Programului si bugetului aferent pentru evenimentul 
„Ziua comunei Agapia”, editia I-a – 2014  
57. Hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Agapia 
domnului profesor si scriitor Gheorghe Simon 
58. Hotarare privind acordul de principiu pentru realizarea  si amplasarea 
monumentului  „Crucea  Eroilor  Neamului” in punctul „Stina Turistica”- Varatec 
59. Hotarare  privind modificarea actului constitutiv si statutului A.D.I.  AQUA NEAMT 
60.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Infiintare fabrica 
pentru productia de ambarcatiuni nautice si de caroserii pentru accesorii 
autovehicule” sat.Sacalusesti, com.Agapia 
61.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie si 
octombrie 2014 

 

 21  AUGUST   2014- SEDINTA DE INDATA 

62. Hotărâre privind  aprobarea desfiintarii  podurilor, podetelor, accesurilor si altor 
edificii  construite si amenajate pe domeniul public al comunei Agapia, judetul Neamt 
in zona drumurilor comunale si satesti, pe distantele afectate de executarea  
lucrarilor de modernizare a drumurilor de pe raza comunei Agapia 

 

 

 1  SEPTEMBRIE    2014 - SEDINTA DE INDATA 

63. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul III 

2014 
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 30  SEPTEMBRIE    2014 – SEDINTA  ORDINARA 

64. Hotarare privind rectificarea bugetului  local al comunei Agapia, judetul Neamt pe 
trimestrul III 2014 
 
65.Hotarare privind modificarea si completarea Acordului de parteneriat in vederea 
realizarii proiectului „Sistem de Management Integrat al deseurilor in Judetul  
Neamt” 
 
66. Hotarare privind aprobarea infiintarii Comisiei Mixte Locale , in cadrul proiectului 
„Servicii integrate –abordare  optima pentru ocuparea fortei de munca 
„(ID:POSDRU/135/5.2/S/133695) 
 
67. Hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare in cadrul proiectului 
„Servicii integrate –abordare  optima pentru ocuparea fortei de munca 
„(ID:POSDRU/135/5.2/S/133695) 
 
68. Hotarare pentru completarea HCL Agapia nr.53 din 14 august 2014 privind 
inchirierea unui spatiu in imobilul Scoala Veche din Filioara pentru desfasurare 
activitate prestator de servicii de cablu TV 
 
69. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Agapia, judetul Neamt 
 
70. Hotarare privind validare constituire drept de proprietate pentru suprafata de 
479 mp teren domnului ONEA IORDACHE  
 
71. Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al consiliului Local al comunei 
Agapia, judetul Neamt in Consiliul de Administratie al Scolii Nicolae Grigorescu 
Agapia 
 
 31  OCTOMBRIE   2014 – SEDINTA  ORDINARA 

72.Hotarare privind rectificarea bugetului  local al comunei Agapia, judetul Neamt pe 
trimestrul IV 2014 
 
73.Hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare domnului IACOB VASILE 
la implinirea onorabilei varste de 100 de ani 
 
74.Hotarare privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi  
exercitarea activităţii de audit public intern 
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75.Hotarare privind însuşirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi 
exercitarea acţiunilor şi  activităţilor Departamentului Administrativ prin care se 
asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comunelor 
semnatare 
 
76.Hotarare privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului 
asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  
 
77.Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Agapia 
in Consiliul de Administratie al Liceului Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” 
Manastirea Agapia  
 
78.Hotare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Agapia 
in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) a Liceului Teologic Ortodox 
„Cuvioasa Parascheva” Manastirea Agapia 
 
79.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
comunei Agapia in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) a Scolii 
Gimnaziale „Nicolae Grigorescu „ din comuna Agapia 
 
80.Proiect de hotarare privind nomenclatura stradala la nivelul comunei Agapia, 
judetul Neamt 
 
81.Hotarare privind aprobarea intocmirii Studiilor de fezabilitate, expertizelor TOPO 
si GEO pentru obiectivul „Statie de epurare a apelor uzate„ in localitatile 
Filioara,Varatec, Sacalusesti din com.Agapia, judetul Neamt 
 
82.Hotarare privind aprobarea actualizarii  Studiului de fezabilitate pentru obiectivul 
„Extindere retea de canalizare „ comuna Agapia, judetul Neamt 
 
83.Hotarare privind aprobarea actualizarii  Studiului de fezabilitate si a proiectului 
tehnic pentru Scoala din localitatea Agapia si Scoala din localitatea Filioara 
 
84.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta  
 
 
 
 
 



9 
 

 
 10  NOIEMBRIE  2014 – SEDINTA  DE INDATA 

85. Hotarare privind rectificarea bugetului  local al comunei Agapia, judetul Neamt pe 
trimestrul IV 2014 
 
 28  NOIEMBRIE  2014 – SEDINTA  ORDINARA 

86.Hotarare privind rectificarea bugetului  local al comunei Agapia, judetul Neamt pe 
trimestrul IV 2014 
 
87.Hotarare privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate 
bugetului local de catre persoanele fizice si  juridice de pe raza administrativ-
teritoriala a comunei Agapia 
 
88.Hotarare privind instituirea Regulilor si masurilor privind utilizarea focului deschis 
si a fumatului pe raza administrativ-teritoriala a comunei Agapia 
 
89.Hotarare privind aprobarea Planului Operativ de Actiune pentru Combaterea 
Poleiului si a inzapezirii drumurilor publice de pe raza comunei Agapia in iarna 2014-
2015 
 
 8  DECEMBRIE  2014 – SEDINTA  DE INDATA 

90.Hotarare privind rectificarea bugetului  local al comunei Agapia, judetul Neamt pe 

trimestrul IV 2014 

 12  DECEMBRIE  2014 – SEDINTA DE INDATA 

91.Hotarare privind rectificarea bugetului  local al comunei Agapia, judetul Neamt pe 

trimestrul IV 2014 

 23   DECEMBRIE 2014 – SEDINTA  ORDINARA 

92.Hotarare privind rectificarea bugetului  local al comunei Agapia, judetul Neamt pe 
trimestrul IV 2014  
 
93. Hotarare privind acordul pentru realizarea unor Studii de fezabilitate, Proiecte 
Tehnice, Studii TOPO si GEO pentru modernizarea a NOUA drumuri comunale si 
satesti din comuna Agapia, in vederea accesarii fondurilor europene 
 
94.Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 
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95.Hotarare privind alegerea presedintelui  de sedinta pentru  lunile 
ianuarie si februarie 2015. 

 30  DECEMBRIE  2014 – SEDINTA DE INDATA 

96.Hotarare privind rectificarea bugetului  local al comunei Agapia, judetul Neamt pe 
trimestrul IV 2014  

 

 


