
 
                                                                                                     Proiect 

                                                                                                               Nr. 130 din 17.06.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Agenția Națională 

Antidrog, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților 

preventive în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri  

 

Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă ordinară la data de __________2022, 

urmare adresei nr. 4270385 din 23.05.2022 a Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10887 din 14.06.2022, 

 analizând Referatul de aprobare nr. 11200 din 17.06.2022 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani prin care propune aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi 

Agenția Națională Antidrog în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri, 

 având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 11201 din 17.06.2022 al Direcţiei 

Juridică, Administraţie Publică Locală, Direcției Investiții și Achiziții Publice şi Direcţiei Buget-

Finanţe; 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

 în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 

ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Protocolul de colaborare între Judeţul Botoşani şi Agenția Națională 

Antidrog în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se aprobă finanțarea cu suma de 25000 lei (TVA inclus) din bugetul propriu județean 

pe anul 2022, capitolul 54.02.50 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoșani, în vederea  

achiziționării unor materiale de susținere a activităților preventive în domeniul prevenirii traficului și 

consumului ilicit de droguri.  

 

 Art. 3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Protocolul de 

colaborare prevăzut la art. 1. 

 

 Art. 4 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate.  

 

 

            PREȘEDINTE,                                                              Avizat pentru legalitate: 

     Doina-Elena Federovici                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                                                                                                     Marcel-Stelică Bejenariu 

  

  

 

                                                                                                                                                                                                                    

Botoşani, 

Nr. ______ din ________ 2022 



 
 

                                                                                                          ANEXĂ 

                                                                             la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani  

                                                                                            nr. _______ din ________ 2022 

                                                                                                       (Nr. de pagini 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 
în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          PREȘEDINTE,                      Avizat pentru legalitate, 

    Doina-Elena Federovici                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                          Marcel-Stelică Bejenariu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE     ROMÂNIA 

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  ANTIDROG                     JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI 

 
 

 

     

 

 

 

      Nr. ________    din  ________2022            Nr_________ din________2022 
 

          
 

 

  

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

 În baza Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani 

pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoșani nr. 15 din 

27.01.2022, în baza prevederilor HG nr. 461 din 11.05.2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, precum şi a HG nr. 787 din  25.07.2002, 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică, 

 Agenţia Naţională Antidrog, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Unirii nr. 

37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată prin dl. Cms. Șef de Poliție Georgel-Cristian 

IVAN, î. Director adjunct și 

 Judeţul Botoşani,  cu sediul în municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 

reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Doina FEDEROVICI,   

denumite în continuare părţi, au convenit încheierea prezentului protocol. 

 

             

         CAPITOLUL I – OBIECTUL PROTOCOLULUI 

           

 

  Art.1 – Prezentul protocol are drept scop colaborarea Agenţiei Naţionale 

Antidrog, prin Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani, cu 

Judeţul Botoşani, prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani, în vederea 

atingerii obiectivelor stabilite în cadrul Planului Local de Acţiune în domeniul 

drogurilor 2022-2026 nr.4270375/18.05.2022, aprobat prin Ordinul Prefectului 

nr.220/19.05.2022 în vederea implementării la nivel local a Strategiei Naționale în 

domeniul drogurilor 2022-2026 adoptată prin HG. nr.334/2022 . 

 Art.2. În scopul îndeplinirii prezentului protocol, părţile vor avea în vedere 

îndeplinirea următoarelor obiective: 

a) asigurarea resurselor materiale; 

b) acordarea suportului logistic; 

c)  creşterea aportului la prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri prin 

activităţi specifice; 



d) creşterea impactului, calităţii şi vizibilităţii activităţilor desfăşurate de către 

cele două instituţii; 

    

 

CAPITOLUL II - Activităţi şi obligaţii comune 

 

 

 Art.3. Părţile vor derula următoarele activităţi în comun:  

 a) activităţi de informare a populaţiei şcolare cu privire la efectele traficului şi 

consumului ilicit de droguri în vederea formării unor abilităţi de viaţă, necesare luării 

unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool 

şi droguri; 

 b) realizarea materialelor de suport - materiale auxiliare necesare implementării 

proiectelor naţionale antidrog (ghidul educatorului, caiete cu fişe de lucru pentru copii, 

manualul profesorului, caietul elevului, ghidul profesorului, broșura părintelui); 

 c)  întocmirea unor analize privind dinamica fenomenului traficului şi consumului ilicit 

de droguri şi prezentarea concluziilor în cadrul şedinţelor A.T.O.P.;  

 d) asigurarea resurselor materiale în scopul realizării materialelor de suport. 

Art.4  Părţile au următoarele obligaţii comune: 

a) stabilesc, de comun acord, activităţile desfăşurate în parteneriat;  

b) stabilesc locul, data şi modul de desfăşurare a activităţilor; 

c) desemnează o persoană responsabilă de implementarea prezentului protocol. 
 

     CAPITOLUL III  - Obligaţiile Consiliului Judeţean Botoşani 

 

 

Art.5  Judeţul Botoşani  are următoarele obligaţii în cadrul protocolului: 

a) asigură  resursele financiare necesare pentru realizarea materialelor în vederea 

implementării proiectelor naționale în valoare de 25000 lei; 

b) realizează procedura de achiziție a materialelor preventive; 

c) asigură recepţia cantitativă şi calitativă a materialelor; 

d) asigură predarea materialelor către C.P.E.C.A. Botoşani.  

     

 

  CAPITOLUL IV  -  Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani 

 

 

Art.6 C.P.E.C.A. Botoşani are următoarele obligaţii în cadrul protocolului: 

a) implementează activităţile din cadrul programelor de prevenire a fenomenului 

traficului şi consumului ilicit de droguri. 

b) întocmeşte caietul de sarcini şi proiectul de machetă a materialelor preventive, 

documente care vor fi semnate de către preşedintele A.T.O.P. şi directorul executiv al 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală şi aprobate de către preşedintele 

Consiliului Judeţean;  



c) distribuie materialele preventive în cadrul activităţilor desfăşurate; 

d) contactează şi alte instituţii cu atribuţii în domeniul educaţiei, eventuali parteneri. 

e) asigură realizarea evaluării intermediare şi finale a activităţilor implementate în 

şedinţa A.T.O.P. şi mediatizează acţiunile derulate; 

f) în termen de 30 de zile de la preluarea materialelor de la Consiliul Judeţean Botoşani, 

dar nu mai târziu de expirarea datei de valabilitate a Protocolului de colaborare, CPECA 

Botoşani va prezenta Direcţiei Administrarea Patrimoniului modul de utilizare a 

acestora. 

 

CAPITOLUL V – Dispoziţii finale 

 

Art.7 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi, 

fiind valabil până la 31.12.2022. 

Art.8(1) Oricare din părţi are dreptul de a denunţa unilateral prezentul protocol, 

cu înştiinţarea prealabilă a celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile. 

 (2) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin act adiţional la 

solicitarea oricăreia dintre părţi, cu acordul celeilalte. 

 (3) Părţile semnatare se angajează ca oricare impediment survenit în aplicarea 

prezentului plan să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi 

făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv. 

 Încheiat în două exemplare originale.     

   

 

 

 

 

 

 

   Agenţia Naţională Antidrog                                              Judeţul Botoşani  

       p. Director,                                                           Consiliul Judeţean 

         î. Director adjunct       Preşedinte,      

           Cms. Șef dePoliție    

                                                                         Doina FEDEROVICI             

     Georgel-Cristian IVAN      

 

 

 

       Avizat pentru legalitate,                                                Avizat pentru legalitate, 

            Consilier juridic                                                                Consilier juridic 



 
Nr. 11200 din 17.06.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 

Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române, la nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează autoritatea teritorială 

de ordine publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul 

comunităţii.    

În conformitate cu art. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin 

H.G. nr. 787/2002, autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, 

reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de 

siguranţă şi securitate publică. 

Potrivit art. 173 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019, Consiliul Judeţean Botoşani are atribuţii privind 

cooperarea interinstituţională. 

În exercitarea acestor atribuţii consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes judeţean. 

În acest sens, prin adresa nr. 4270385/23.05.2022, Centrul de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Botoșani a propus Consiliului Judeţean Botoşani încheierea unui protocol 

de colaborare în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 15/27.01.2022 a fost însușit Planul 

Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani pe anul 2022, care cuprinde 

principalele obiective de interes local ce urmează a fi realizate. 

Pentru finanţarea activităților de prevenire a traficului și consumului ilicit de droguri 

propun alocarea sumei de 25000 lei din bugetul propriu județean pe anul 2022, capitolul 

54.02.50 pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoșani. 

Având în vedere cele prezentate, supun atenţiei dumneavoastră proiectul de hotărâre 

iniţiat în acest scop. 

 

PREȘEDINTE, 
Doina-Elena Federovici 



 

DIRECŢIA BUGET-FINANŢE                                      DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

                                        Nr. 11201 din 17.06.2022 

 

 

             

                                                              

             

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

În conformitate cu art. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin 

H.G. nr. 787/2002, autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, 

reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de 

siguranţă şi securitate publică. 

Potrivit art. 173 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019, Consiliul Judeţean Botoşani are atribuţii privind 

cooperarea interinstituţională.   

În exercitarea acestor atribuţii consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes judeţean. 

În acest sens, prin adresa nr. 4270385/23.05.2022, Centrul de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Botoșani a propus Consiliului Judeţean Botoşani încheierea unui protocol 

de colaborare în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 15/27.01.2022 a fost însușit Planul 

Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani pe anul 2022, care cuprinde 

principalele obiective de interes local ce urmează a fi realizate. 

Pentru finanţarea activităților de prevenire a traficului și consumului ilicit de droguri 

se propune alocarea sumei de 25000 lei din bugetul propriu județean pe anul 2022, capitolul 

54.02.50 pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoșani. 

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV,       DIRECTOR EXECUTIV,                DIRECTOR EXECUTIV,                   

      Marian Amalia                         Pătrașcu Antonela    Didii Magda 

 

 

 

 

 

 


