
                                                                                                           PROIECT, 
ROMÂNIA                                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE                                                        

JUDEȚUL GORJ                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                       

CONSILIUL JUDEȚEAN                                           CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU                              

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul Județului Gorj, pentru perioada 2022-2026  

 
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și 

patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Gorj; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 
- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 

            - Adresa Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Craiova – Centrul de Prevenire, 
Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj nr. 4508097 din 08.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub numărul 
2234 din 08.02.2023;   
             - Planul de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Gorj 2022-2026 anexă la adresa nr.4508097 din 
08.02.2023 emisă de Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Craiova – Centrul de Prevenire, 
Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj;                                                                                                      

- prevederile art.2 precum și ale anexei la Hotărârea Guvernului nr.344/2022 pentru aprobarea Strategiei 
naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în 
domeniul drogurilor 2022-2026; 

- prevederile art.6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.860/2005 pentru aprobarea Legii nr.134/2000 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr.134/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și 
consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare; 
            -În temeiul art.173 alin.(1) lit f), art. 182, alin.(1), și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se aprobă Planul de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Gorj, pentru perioada 2022-2026 pentru 
implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026, elaborat de Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Gorj, în forma transmisă de către Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 
Craiova – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj . 
 
Art.2.  Prezenta hotărâre se va comunica Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și 
patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Gorj, Centrului Regional de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog 
Craiova – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 
 
Art.3. Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din cadrul Consiliului 
Județean Gorj și Centrul Regional de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Craiova – Centrul de Prevenire, 
Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

   
       PREŞEDINTE,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
Cosmin-Mihai Popescu                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                                                                                              
                                                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
                        
Nr.__________ 
Adoptată în şedinţa  din ________2023 
Cu un număr de ____  voturi 
Din totalul numărului de consilieri 



 
JUDEȚUL GORJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 
 

REFERAT DE APROBARE                                                                                                                 
 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului 

Gorj, pentru perioada 2022-2026 
 
 

 La nivel național, problema drogurilor, inclusiv alcoolul și tutunul, continuă să reprezințe o provocare cu implicații 
grave atât în domeniul social, al sănătății, dar și în domeniul aplicării legii, iar evoluțiile recente, cum ar fi consumul de 
substanțe noi cu proprietăți psihoactive, continua să genereze preocupări la toate nivelurile. În acest context la nivelul 
factorilor de decizie din sectorul guvernamental se urmărește adaptarea continua a răspunsului national la noile tendințe 
ale consumului și traficului de droguri, la condițiile socio-economice actuale, la realitățile concrete, identificându-se nevoile 
și posibilitățile de reacție în acest demers, sprijinul structurilor societății civile și al comunității fiind deosebit de important.  
 Prin Hotărârea Guvernului nr.344/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 și 
a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 s-a aprobat Strategia 
națională în domeniul drogurilor 2022-2026 care are ca principal obiectiv menținerea la un nivel scăzut a consumului de 
droguri în rândul populației și reducerea cazurilor noi consumatori, în paralel cu reducerea criminalității organizate în 
legătură cu drogurile și planul de acțiune pentru implementarea strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 care 
cuprinde activități specifice pentru realizarea strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 respectiv a obiectivelor 
cuprinse în aceasta. 
 Pentru a asigura aplicarea acesteia, Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Gorj, a elaborat planul de 
acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Gorj pentru perioada 2022-2026 care cuprinde activități specifice pentru 
prevenirea consumului de droguri în școală, în familie, comunitate, punându-se accent pe asistență medicală, psihologică 
și socială, reducerea riscurilor și reinserția socială, cooperarea internatională, informare și evaluare.  
 Planul de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Gorj pentru perioada 2022-2026 cuprinde obiective 
generale și specifice pe direcțiile de acțiune asumate de toate instituțiile implicate în reducerea amplorii fenomenului 
drogurilor la nivelul județului Gorj. 
 Scopul este acela de a desfășura activități comune cu privire la reducerea cererii de droguri, pentru a genera la 
finalul perioadei de implementare un impact favorabil asupra sănătății, ordinii și siguranței publice, în special pentru copi i, 
adolescenți și tineri. 
 În conformitate cu prevederile art.2 al actului normativ menționat mai sus, Agenția Națională Antidrog, ministerele 
și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituția prefectului, precum și autoritățile administrației 
publice locale sunt responsabile pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia 
Națională. 
 Prin adresa numărul 4508097 din 08.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub numărul 2234 din 
08.02.2023, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Craiova – Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Gorj, a înaintat Consiliului Județean Gorj, Planul de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului 
Gorj, pentru perioada 2022-2026. 
 Față de cele prezentate, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune în 
domeniul drogurilor la nivelul județului Gorj, pentru perioada 2022-2026. 
 
 
 

INIȚIATOR, 
PREȘEDINTE 

COSMIN – MIHAI POPESCU 
 

 
 



 
Consiliul Județean Gorj 
Direcția Juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Gorj, 

pentru perioada 2022-2026 
 
  

 
 În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4) coroborate cu ale art.136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică, dezvoltarea 
capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu în calitatea sa de direcție de resort în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj, a întocmit proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune în 
domeniul drogurilor la nivelul județului Gorj, pentru perioada 2022-2026, propus de Președintele Consiliului Județean 
Gorj ținând cont de următoarele:  
1)Obiectivul/domeniul reglementat: aprobarea Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Gorj, pentru 
perioada 2022-2026; 
2)Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului României, strategiile naționale și 
legislația secundară ( ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) ,în limitele și în a căror implementare și aplicare 
este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 
 Temeiul legal aplicabil prezentului proiect de hotărâre îl constituie: 
- prevederile art.2 precum și ale anexei la Hotărârea Guvernului nr.344/2022 pentru aprobarea strategiei naționale în 
domeniul drogurilor 2022-2026 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul 
drogurilor 2022-2026; 
- prevederile art.6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.860/2005 pentru aprobarea Legii nr.134/2000 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr.134/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și 
consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.173 alin.(1) lit. f), art. 182, alin.(1), și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 
Față de cele prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune în domeniul 
drogurilor la nivelul județului Gorj, pentru perioada 2022-2026, în forma prezentată. 
 

 
 
 
  Director executiv                                                                                   Manager Public                                                                                       
     Costel Marcău                                                                                                  Ionel Dobre 
 
   
                          
 
                                                                                                                                                          Întocmit, 
                                                                    Andrei Dumitru Mircea 
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