
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei județene  

antidrog la nivelul Județului Cluj, pe perioada 2017-2020 
 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 11484/2017 la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Planului de acțiune pentru imp lementarea Strategiei județene antidrog la nivelul 
Județului Cluj, pe perioada 2017-2020, propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, 
domnul Alin Tișe, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 11484/2017 şi de Rapoartele Comisiilor de 
specialitate nr. 1 și 5; 

Luând în considerare adresa Agenției Naționale Antidrog-Centrul Regional de Prevenire, 
Evaluare și Consiliere Antidrog Cluj -Napoca cu nr. 1048475/27.03.2017, înregistrată la Consiliul 
Județean Cluj sub nr. 11484/25.04.2017 

În conformitate cu prevederile: 
 art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Legii privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri nr. 

143/2000, republicată; 
 Hotărârii Guvernului nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-

2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei 
naţionale antidrog 2013-2020;  

 Hotărârii Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
Antidrog;  

 Hotărârii Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 191/2014 privind aprobarea Strategiei Judeţene 
Antidrog la nivelul Judeţului Cluj, pe perioada 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru 
implementarea acesteia; 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 – 98, coroborate cu cele ale art. 44 – 46, din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
h o t ă r ă ş t e: 

 
Art. 1. Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog la 

nivelul Judeţului Cluj, pe perioada 2017-2020, cuprins în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul 
prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcției Juridice; Serviciului 
Administraţie Publică, ATOP; Agenției Naționale Antidrog-Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Cluj-Napoca, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţa publică 
prin afişarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet  ,,www.cjcluj.ro,,.  

 
                    Contrasemnează: 
                   PREŞEDINTE                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                       Tișe Alin                                                                                      Gaci Simona 
 
 
Nr. 119 din 26 mai 2017 

http://www.cjcluj.ro/vakar-istvan-valentin/�
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 27 voturi 
“pentru” și 5 consilieri județeni nu au votat. Consilieri judeţeni prezenţi: 32 din totalul de 36 consilieri judeţeni în funcţie. 
 


