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REGISTRUL   ŞEDINŢELOR  CONSILIULUI LOCAL 

 AL COMUNEI  AGAPIA 

--2021— 

REGISTRU HOTĂRȂRI ADOPTATE 

Nr. Data / Tipul sedintei Hotarari  adoptate HCL atasat 
 

 

  8  IANUARIE 2021 – ŞEDINŢĂ  DE INDATĂ 
 

1. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 
ianuarie si februarie 2021  

2. Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 
bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2020 si 
utilizarea excedentului bugetului local  al anului 2020 

  

  29 IANUARIE 2021 – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 
 
3. Hotărâre privind aprobarea organizarii reţelei şcolare la nivelul 
comunei Agapia, judetul  Neamţ in anul şcolar 2021-2022- 
4. Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncã prestate de 
catre beneficiarii de  ajutor social, în conditiile Legii nr. 416 din 2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completările ulterioare 
5.  Hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor  
in care contravenientii vor presta munca in folosul  comunitatii in anul 
2020 
6. Hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii  
‖ Reparatii imprejmuiri, reabilitari trotuare si cai de acces incinta Scoala 
Primara Mihai Eminescu , sat.Filioara, com.Agapia, jud.Neamt‖ 
7. Hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului ‖Demolare  
Şcoala veche sat Filioara, com.Agapia, jud.Neamt‖  
8. Hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii  
„Reparaţii imprejmuire teren Scoala veche sat Filioara, com.Agapia, 
jud.Neamt‖ 
9.  Hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii  
„Amenajare teren sport sat Filioara (insamantare gazon, marcaje si 
dotarile necesare)‖ 
10. Hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii  
„Reparatii Sala de sport sat Agapia, com.Agapia, jud.Neamt‖ 
11. Hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii  
„Amenajare si reparatii imprejmuiri la teren de sport Scoala Nicolae 
Grigorescu, sat.Agapia, com.Agapia, jud.Neamt‖ 
12. Hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii 
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‖Amenajare parc de joaca pentru copii, in zona centru civic, sat Agapia, 
com.Agapia, jud. Neamt‖ 
13. Hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii  
‖Reparatii si dotari Dispensar medical uman Agapia‖ 

 
 26  FEBRUARIE 2021 – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 
 
14. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de emitere a acordului 

si/ sau a autorizatiei de functionare a operatorilor economici care 
desfasoara activitati comerciale, alimentatie publică, prestări servicii, 
productie si altele, pe teritoriul administrativ al comunei Agapia 

15.  Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.69/20.11.2020 
privind aprobarea demolării constructiei Grădinița (veche) din sat 
Agapia, comuna Agapia  

16.  Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.7 din 29.01.2021  
privind aprobarea realizarii obiectivului Demolare Şcoala veche sat 
Filioara, com.Agapia, jud.Neamt‖  

17.  Hotarare 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 
Dispensarului medical uman din com.Agapia 

18.  Hotarare 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  

19.  Hotărâre privind aprobarea privind aprobarea Planului de Analiză şi 
acoperire a Riscurilor pentru anul 2021, la nivelul comunei Agapia, 
judetul Neamt 

20.  Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 
martie si aprilie 2021 

21. Hotărâre privind aprobare Acord asociere cu Consiliul Judetean  
Neamt( completare la O.Z.) 

 

 4  MARTIE 2021 – ŞEDINŢĂ  DE INDATĂ 
 

22. Hotarare privind aprobarea documentatiilor cadastrale 
23. Hotarare privind actualizare inventar privat 
 

 26   MARTIE 2021 – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 
 

24. Hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea acordului de  
functionare si pentru vizarea anuală a acordului de funcţionare pentru 
operatorii economici de pe raza comunei Agapia, judetul Neamt 
25.  Hotărâre privind aprobarea instalării unor bariere si a unor restrictii de 
tonaj greu pe drumurile comunale si sătesti  
26. Hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al 
comunei Agapia si a situatiilor financiare pe trimestrul IV 2020 
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27. Hotărâre privind aprobarea contului de executie anual a bugetului 
local al comunei Agapia pentru anul 2020 si a situatiilor financiare  la data 
de 31.12.2020 
28. Hotărâre privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile 
sociale  pentru anul 2021  la nivelul Comunei Agapia, Judetul Neamt 
29. Hotărâre privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol la sfarsitul 
sem estrului II anul 2020  la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt 
30. Hotărâre privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare 

pentru semestru II al anului scolar 2020 – 2021 

31. Hotărâre privind acordarea unui mandat de reprezentare catre 

A.D.I.AQUA Neamt in vederea modificarii preturilor si tarifelor la serviciul 

de alimentare cu apa si de canalizare - epurare si respectiv a tarifelor 

pentru serviciile conexe 

32.  Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare  unor bunuri si 

utilaje casate in anul 2020 

33. Hotărâre privind acordul de principiu pentru predarea retelei de 

alimentare cu apa din Satele Filioara si Varatec catre C.J. APASERV SA 

 12   APRILIE 2021 – ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ 
 

34. Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Agapia , judetul 
Neamt pentru anul 2021 

35. Hotărâre privind aprobarea cotei de 0,1% pentru constituirea şi 
utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului local 
al comunei Agapia in anul 2021 

36.  Hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de functii a 

aparatului de specialitate a primarului comunei Agapia, judetul Neamţ 

 
  23 APRILIE 2021 – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 
37.  Hotărâre privind aprobarea Programului  anual al achiziţiilor publice 

pentru anul 2021   

38.  Hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă 

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

2021 

39.    Hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale in  
comuna Agapia, judetul Neamt, pentru anul 2022, cu rata inflaţiei 

40.  Hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de Urbanism General   
al comunei Agapia   
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41.  Hotărâre privind aprobarea participării  UAT.Comuna Agapia in  
calitate de membru fondator la infiinţarea ASOCIAŢIEI CLUSTER 

„PRODUS IN NEAMŢ‖ 

42.  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai  
si iunie 20219 (completare OZ) 

43. Hotarare privind aprobarea documentatiei SF pentru investitia  

„CONSTRUIRE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL, SAT AGAPIA, 
COMUNA AGAPIA, JUDETUL NEAMT( completare OZ) 

44. Hotarare privind predarea catre MDLPA prin CNI  „CONSTRUIRE SI 
DOTARE ASEZAMANT CULTURAL, SAT AGAPIA, COMUNA AGAPIA, 
JUDETUL NEAMT 

 

 14 MAI 2021 – ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ 
 

45. Hotarare privind rectificare  bugetului local al comunei Agapia,  

jud.Neamt pe trim.II 2021 

46. Hotarare repartizarea sumelor aprobate in bugetul local al comunei 
Agapia  pe anul 2021, constituind sprijin financiar pentru parohiile din 
comuna Agapia  (completare O.Z) 

47. Hotarare transformare posturI (completare O.Z) 

48. Hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Nistor 

Vasile(completare O.Z) 

49. Hotarare privind privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei  

monoparentale, Mechea Vasile, cu trei copii minori in intreţinere 

(completare O.Z) 

 28 MAI 2021 – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 

 
50. Hotarare privind aprobarea Planului local de asigurare cu resurse umane,  
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul 
comunei Agapia pentru anul 2021 
51. Hotarare privind privind  stabilirea si aprobarea normativelor proprii de  
cheltuieli pentru evenimente si actiuni sociale si culturale de interes local sau 
judetean  
 
 30  IUNIE 2021 – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 
52. Hotărâre privind aprobarea contului de executie  a bugetului local al 
comunei Agapia pentru trimestrul I anul 2021  si a situatiilor financiare  la 
data de 31.03.2021 
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53. Hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Agapia nr.22 din 4 martie 
2021 privind aprobarea documentatiilor cadastrale 
54. Hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor din 
domeniul privat al comunei Agapia, concesionate sau cu constructii, in 
vederea vanzarii sau concesionarii 
55.  Hotărâre privind acordul de principiu pentru infiintarea unui drum 

public de interes local in sat Agapia, zona Poieni, ca strada secundara de 

categoria a IV-a  

56. Hotărâre privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace 

fixe din gestiunea Seminarului Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva 

Agapia, ca urmare a inventarului efectuat in anul 2020 

57. Hotărâre privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ‖AQUA NEAMŢ‖, ca 

urmare a aderarii comunelor Borlesti si Negresti  

58. Hotărâre privind aprobarea actualizarii unor devize pentru obiective de 

investii aprobate in 2021, ca urmare a evolutiei preturilor de piata  

59. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie si 

august 2021 

60. Hotarare privind completarea HCL. ajutor de urgenta  Nistor 

(completare O.Z.) 

61. Hotarare privind aprobare sume Centru Cultural Văratec(completare 

O.Z.) 

 23  IULIE 2021 – ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ CU CONVOCARE  
DE INDATA 

 
62. Hotarare privind aprobarea valorii de investitie pentru Camin Cultural 
Varatec si prelungirea scrisorii de garantie bancara din partea CEC BANK 

 

 30  IULIE 2021 – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ 

 
63. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe 

trimestrul III 2021 

64. Hotărâre  privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico- Socială 

Durabilă a comunei Agapia, judetul Neamt pentru perioada 2021-2027 
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65. Hotărâre privind aprobarea valorii   și   plății   cotizației   anuale   datorată   

de Comuna Agapia  în   calitate   de   membru   al   ASOCIAȚIEI   CLUSTER   

„PRODUS   ÎN NEAMȚ" 

66.  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investitii „Ȋmprejmuire teren din centrul civic (fost Cămin cultural) „ din sat 

Agapia, com.Agapia, jud.Neamţ 

67. Hotărâre privind acordul Consiliului Local al Comunei Agapia privind 

subtraversarea drumului de interes local/de exploatare cu conducta de 

transport gaze naturale necesar  pentru proiectul „Conductă de transport gaze 

naturale Târgu Neamţ –Bălţăteşti( inclusiv alimentare cu energie electrică)” 

68. Hotărâre privind acordul Consiliului Local al Comunei Agapia  privind 

consolidarea drumului de interes local/de exploatare in lungime de 210 m, 

necesar  pentru proiectul „Conductă de transport gaze naturale Târgu Neamţ –

Bălţăteşti( inclusiv alimentare cu energie electrică)” 

69.  Hotărâre privind aprobarea investitiilor de  Amenajare protectie maluri cu 

gabioane la puntea pietonala punct BAICANESCU VASILE, sat Agapia, 

jud.Neamt si la puntea pietonala punct TROHANA, sat Sacalusesti, comuna 

Agapia, judetul Neamt”, puternic afectate de viituri si inundatii( COMPLETARE 

O.Z.) 

70.  Hotărâre privind aprobarea investitiei „Reparatii podet DC 168 A- AGAPIA 

VECHE , com.Agapia, jud.Neamt” ( COMPLETARE O.Z.) 

71.   Hotărâre privind achizitie mobilier stradal( COMPLETARE O.Z.) 

 

 9 AUGUST  2021 – ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ CU CONVOCARE 
DE INDATA 

72. Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii 
Modernizare sistem de alimentare cu apa, sat Varatec, comuna Agapia, judetul 
Neamt” 
73. Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii  
Modernizare sistem de alimentare cu apa, sat Filioara, comuna Agapia, judetul 
Neamt”  
74. Hotarare privind aprobarea  preluarii prin cesiune a contractului de  

servicii nr.92/2021 incheiat de catre MANASTIREA VARATIC si SC. 
INTELIPROIECT EXPERT SRL referitor la  obiectivul de investitii ―Modernizarea 



7 
 

Sistemului de alimentare cu apa din sat Varatec, comuna Agapia, judetul 
Neamt‖( COMPLETARE O.Z) 
 

 30 AUGUST  2021 – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ  
 
741. Hotărâre privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol la 

sfarsitul semestrului I anul 2021  la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt 

75. Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor  Consiliului local al 

comunei Agapia in Consiliul de Administratie al Liceului Teologic Ortodox 

Cuvioasa Parascheva‖ Manastirea Agapia  in anul scolar 2021-2022 

76. Hotărâre 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 2021-2022 

77. Hotărâre privind aprobarea amenajarii si dotarii unui birou nou la 

parterul  cladirii Primariei comunei Agapia 

78. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 

septembrie si octombrie 2021 

79.  Hotarare pentru transformarea unor posturi( completare O.Z) 

 13  SEPTEMBRIE  2021 – ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ CU 
CONVOCARE  DE  INDATA 

 
80. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 
septembrie si octombrie 2021(COMPLETARE OZ) 
81. Hotarare privind neasumarea responsabilitatilor organizarii 
procedurilor de atribuirea contractelor / acordurilor – cadru pentru 
achizitia produselor aferente  Programului pentru scoli al Romaniei in 
perioada 2017-2023, pentru anul scolar 2021-2022  
82. Hotarare privind rectificarea bugetului local pe trim.III  
2021(COMPLETARE OZ) 
 

 

 30  SEPTEMBRIE  2021 – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ  
 

83. Hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului local al comunei Agapia, 
judetul Neamt  pe trimestrul  III  anul 2021 
84. Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a 
unor imobile  ( magazie, platforma betonata si teren aferent) precum si 
actualizarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public si privat al Comunei Agapia 
85. Hotarare privind acordul de principiu pentru efectuarea unui schimb de 
bunuri imobile sub conditia stingerii unui litigiu  
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86. Hotarare privind aprobarea participarii U.A.T.Comuna Agapia la proiectul 
„VIA MARIAE„–traseul moldav‖ si a acordului de asociere pentru implementarea 
proiectului 

87. Hotarare privind aprobarea actualizarii unor devize pentru obiective de 
investii aprobate in 2021, ca urmare a evolutiei preturilor de piata 

 

  21 OCTOMBRIE 2021- SEDINTA EXTRAORDINARA CU 
CONVOCARE DE INDATA 

88. Hotarare privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ, pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri săteşti, ȋn 

localitățile Agapia, Filioara și Văratec, Comuna Agapia, Judetul Neamț, L= 

5.005 km", pentru depunere spre finanţare prin Programul Național de 

Investiții „Anghel Saligny‖  

89.  Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ, pentru obiectivul de investiții "Realizare poduri din beton armat in 

satele Agapia şi Săcăluşeşti,comuna Agapia, judeţul Neamţ‖ pentru depunere 

spre finanţare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny‖  

90. Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ, pentru obiectivul de investiții " Modernizare retea de distributie apa 

sat Agapia si aductiune prin repompare spre satele Filioara si Văratec‖ 

comuna Agapia, judetul Neamt‖ pentru depunere spre finanţare prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny‖  

91. Hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute  

 
 29 OCTOMBRIE 2021- SEDINTA ORDINARA  
 
92.  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul 
Neamt pe trimestrul IV 2021 

 

93. Hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile si a 

conditiilor de schimb intre UAT Comuna Agapia si domnul Amihăesei Neculai  

94.  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investitii „Realizare punte pietonală punct Ţărincuţă , sat Agapia, comuna 

Agapia, jud.Neamt” 

95.  Hotărâre privind aprobarea documentatiei de lotizare a suprafeţei de 

34.668 mp teren din domeniul privat al comunei Agapia(zona Poieni) pentru  

dezmembrarea terenului in 6 loturi 

96.   Hotărâre privind aprobarea ocupării provizorii  a suprafetei de 553 mp 

teren si a ocuparii definitive a suprafetei de 7 mp teren din  domeniul public 
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pentru realizarea investitiei „Alimentare cu energie electrica Pensiune 

agroturistica apartinand SC.IUSTINELA SRL, loc.Varatec, com.Agapia, 

jud.Neamt” si atribuirea in folosinţă gratuită in favoarea DELGAZ GRID SA a 

terenului ocupat definitiv 

97. Hotărâre privind aprobarea achizitionarii a  8 staţii de autobuz pentru 

refugiul călătorilor 

98. Hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acţiune pentru 

combaterea poleiului şi a inzăpezirii drumurilor publice pentru perioada 

01.11.2021-31.03.2022 şi a Comandamentului Local de Iarnă 

99.  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie 

şi decembrie 2021 

100. Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei 
Agapia in Comisia de interviú la Concursul pentru directori si directori adjuncti 
ai unitatilor de invatamant preuniversitar( completare O.Z.) 
 

 15 NOIEMBRIE 2021- SEDINTA EXTRAORDINARA  
 

101. Hotărâre  privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ―CONSTRUIRE 

SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN LOCALITATEA AGAPIA, COMUNA AGAPIA, 

JUDETUL NEAMT‖ si  a prelungirii scrisorii de garantie bancară din partea CEC 

BANK, in vederea modificării contractului de finanţarea proiectului de investiţie 

finantat prin PNDR 2014-2020, submăsura 7.2 

 26 NOIEMBRIE 2021- SEDINTA  ORDINARA 

102. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul 
Neamt pe trimestrul IV 2021 

103. Hotărâre privind aprobarea contului de executie  a bugetului local al 

comunei Agapia pentru trimestrul II anul 2021  si a situatiilor financiare  la data 

de 30.06.2021 

104. Hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii materiei impozabile 

pentru anul fiscal 2022 

105. Hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ”Amenajare 

parc de joacă pentru copii, sat Filioara, com.Agapia, jud.Neamt” 

106. Hotărâre privind aprobarea ocupării provizorii  a suprafetei de 1,50 mp 

teren si a ocuparii definitive a suprafetei de 1,15 mp din  domeniul public 

pentru realizarea investitiei „ Alimentare cu energie electrica fabrica de peleţi 
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şi brichete in sat Săcăluşeşti, str.Sf.Nicolae nr.58, com.Agapia, jud.Neamt” si 

acordarea dreptului de uz si servitute de acces necondiţionat in favoarea 

DELGAZ GRID SA pe durata existentei obiectivului 

107. Hotărâre privind transformarea in grad profesional a unei funcţii publice 

vacante şi actualizarea statului de funcţii 

108. Hotărâre privind aprobarea bugetului estimativ al Căminului pentru 

persoane vȃrstnice Văratec pentru anul 2022 

109. Hotărâre privind aprobarea costului mediu pe beneficiar şi a contribuţiei 

lunare a beneficiarilor din cadrul Căminului pentru persoane vȃrstnice Văratec 

pentru anul 2022 

110. Hotărâre privind aprobarea acordării de pachete cu dulciuri de Crăciun 

pentru elevii şi preşcolarii din unităţile de invăţămȃnt de pe raza comunei 

Agapia 

111. Hotărâre privind aprobarea contractării unor servicii specializate de 

cadastru pentru finalizarea punerii ȋn posesie şi eliberării titlului de proprietate 

pentru Mănăstirea Agapia 

 7 DECEMBRIE 2021 – SEDINTA  EXTRAORDINARA DE INDATA 

112.  Hotărâre  privind  acordul de principiu pentru  extinderea iniţială a 
intravilanului comunei Agapia, judetul  Neamt 

 21 DECEMBRIE 2021- SEDINTA ORDINARA 

113.  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul 
Neamt pe trimestrul IV 2021 
 
114.  Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 

115. Hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata pentru persoane juridice  

in conditiile art.185, alin.1, lit.b din Codul de procedura fiscala  

116. Hotărâre privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu 

produse agroalimentare rationalizate , valabil in perioada 2021-2024 

117.  Hotarare  privind completarea  inventarului domeniului privat al comunei 

Agapia cu suprafata de teren de 1381 mp  
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118.  Hotarare privind acordul de principiu pentru predarea Caminului pentru 

persoane varstnice Varatec catre Sfanta Manastire Varatec pentru  

continuarea furnizarii serviciului social  

119. Hotarare  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 

al Consiliului local al comunei Agapia 

120.  Hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului cultural „ Păstrarea 

obiceiurilor si traditiilor de Crăciun si Anul Nou” 

121.  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie 

si februarie 2022 

122. Hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 

( completare O.Z) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


