
 
                                                                                                Proiect 

                                                                                                                         Nr. 263 din 09.12.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea Planului de Acțiune Local în domeniul drogurilor al județului Botoșani, pentru 

implementarea Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 2022 – 2026 

 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de _____2022, 

urmare a adresei nr. 4270987 din 18.11.2022 a Centrului de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 21968 din 21.11.2022, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, înregistrat 

cu nr. 23298 din 08.12.2022, prin care se propune aprobarea Planului de Acțiune Local în domeniul 

drogurilor al județului Botoșani, pentru implementarea Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 

2022 – 2026, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, înregistrat cu 

nr. 23299 din 08.12.2022, 

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social – culturale, sportive, tineret și de agrement 

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

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene, 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 344/2022, privind aprobarea 

Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 2022 – 2026 și a Planului de acțiune pentru 

implementarea Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 2022 – 2026,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul de Acțiune Local în domeniul drogurilor al județului Botoșani, 

pentru implementarea Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 2022 – 2026, conform anexei, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog Botoșani, în vederea ducerii la îndeplinire. 

 

 PREŞEDINTE,             Avizat pentru legalitate, 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoșani,  

Nr. ________ din ________ 2022 

 



 
 

                                                                                    ANEXA 

 

la Hotărârea nr. _______ din ________ 2022 

 

 

 

 

PLANUL DE ACȚIUNE LOCAL ÎN DOMENIUL 

DROGURILOR AL JUDEȚULUI BOTOȘANI, PENTRU 

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ÎN DOMENIUL 

DROGURILOR 2022 – 2026 

 

 

 

 

 

 

 

                               PREŞEDINTE,                      Avizat pentru legalitate, 

                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI               Marcel-Stelică BEJENARIU 

































 

Nr. 23298 din 08.12.2022                                                    

 

REFERAT DE APROBARE 
  

Doamnelor și domnilor consilieri,  

 

Supunem atenției dumneavoastră, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 

Acțiune Local în domeniul drogurilor al județului Botoșani, pentru implementarea Strategiei 

Naționale în domeniul drogurilor 2022 – 2026. 

Prin H.G. nr. 344/2022 din 16.03.2022 a fost aprobată Strategia națională în domeniul 

drogurilor 2022 – 2026 precum și Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în 

domeniul drogurilor 2022 – 2026, autoritățile administrației publice locale având un rol esențial în 

îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia națională. 

Problematica consumului de droguri reprezintă în permanență una din temele dominante 

ale vieții sociale din România, iar autoritățile publice centrale și locale au o abordare comună 

pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății, stabilitate și securitate socială, prin 

elaborarea unei strategii în materie de droguri, care se axează pe trei domenii principale: reducerea 

ofertei și a cererii de droguri precum și reducerea consecințelor negative asociate consumului de 

droguri 

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani a solicitat sprijinul 

Consiliului Județean Botoșani, prin adresa nr. 4270987 din 18.11.2022, în vederea adoptării prin 

H.C.J. a Planului de Acțiune Local în domeniul drogurilor a Județului Botoșani 2022 – 2026.  

Față de cele prezentate, supun spre analiză și adoptare proiectul de hotărâre inițiat în acest 

scop. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Doina-Elena  FEDEROVICI 

 

 



 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală                                           

          Nr. 2399 din 08.12.2022                                                    

                                

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2022 din 16.03.2022 a fost aprobată Strategia 

Națională în domeniul drogurilor 2022 - 2026 și Planul de Acțiune pentru implementarea 

Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 2022 – 2026. 

Strategia Națională în domeniul drogurilor 2022 – 2026 este documentul programatic care 

înglobează obiectivele generale și specifice pe direcțiile de acțiune asumate de toate instituțiile 

implicate în reducerea amplorii și prevenirea consumului de droguri la nivel național. 

Potrivit Raportului de activitate al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Botoșani pentru anul 2021, precum și a Raportului Național privind situația drogurilor al Agenției 

Naționale Antidrog (A.N.A.), a reieșit faptul că județul Botoșani se menține în zona de risc 

mediu, iar ca răspuns la existența acestui fenomen, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog Botoșani a elaborat un Plan de Acțiune Local în domeniul drogurilor a Județului 

Botoșani 2022 – 2026, aprobat prin Ordinul Prefectului Județului Botoșani cu nr. 220 din 

19.05.2022. 

Planul de Acțiune Local nu este doar un document de planificare și evaluare a unor 

obiective, ci reprezintă un document strategic la nivel județean, ce aduce împreună în activitate 

instituții publice și private care au aceleași obiective: 

• o comunitate cât mai sănătoasă; 

• o comunitate ferită de impactul devastator al consumului de droguri; 

• o comunitate capabilă să ofere răspunsuri adecvate, rapide si concrete tuturor 

problemelor directe si conexe ridicate de traficul si consumul de droguri. 

Prin adresa nr. 4270987 din 18.11.2022, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog Botoșani propune spre aprobare Consiliului Județean Botoșani, Planul de Acțiune Local 

în domeniul drogurilor a Județului Botoșani 2022 – 2026 . 

Față de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru promovarea 

și înscrierea proiectului de hotărâre în forma prezentată, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului 

Județean. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia Marian 


