
 

 

 

                    

HOTĂRÂREA NR.84 
din 27 mai 2014 

privind însuşirea Strategiei judeţene antidrog Mureş 2013-2020 şi a Planului de 
acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog Mureş în perioada 

2013-2016  
 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere Expunerea de motive nr.8.590/20.05.2014 a Direcţiei Juridice şi 
Administraţie Publică, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Văzând adresa nr.3299949/16.05.2014 a Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Tîrgu Mureş, 

În conformitate cu prevederile 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, precum şi ale Hotărârii 
Guvernului nr.461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
Antidrog, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se însuşeşte Strategia judeţeană antidrog  Mureş 2013-2020 şi Planul de acţiune 
pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog Mureş în perioada 2013-2016, 
elaborată de Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tîrgu 
Mureş, conform anexelor nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Tîrgu Mureş, Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Mureş şi Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

 

 

 

PREŞEDINTE                         Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                                 SECRETAR  

                                                        Paul Cosma 

                                                                                                                   

 

 



 

 

 

Nr. 8.590/20.05.2014 

Dosar VI D/1 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind însuşirea Strategiei judeţene antidrog Mureş 
2013-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene 

antidrog Mureş în perioada 2013-2016  
 
Prin Hotărârea Guvernului nr.784/2013 s-a aprobat Strategia naţională antidrog 2013-
2020 şi Planul de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei 
naţionale antidrog 2013-2020.  

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.461/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea  Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Tîrgu Mureş, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Mureş, ca structură teritorială, a elaborat Strategia judeţeană antidrog Mureş 
2013-2020 şi Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog 
Mureş în perioada 2013-2016, prin consultarea instituţiilor publice cu atribuţii în 
domeniu de la nivelul judeţului Mureş.  

Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tîrgu Mureş, prin adresa 
nr.3299949/16.05.2014, a transmis cele două documente, respectiv Strategia 
judeţeană antidrog Mureş 2013-2020 şi Planul de acţiune pentru implementarea 
Strategiei judeţene antidrog Mureş în perioada 2013-2016, pentru a fi incluse pe 
ordinea de zi a Consiliului Judeţean Mureş. 

Strategia judeţeană antidrog Mureş pentru perioada 2013-2020 este documentul 
programatic care înglobează obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune 
asumate de toate instituţiile implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la 
nivelul judeţului Mureş. Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor se asigură de către 
fiecare instituţie/autoritate publică implicată, în raport cu termenele de realizare şi 
resursele disponibile în bugetele proprii. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat, 
în sensul însuşirii Strategiei judeţene antidrog Mureş 2013-2020 şi a Planului de acţiune 
pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog Mureş în perioada 2013-2016.  

 
PREŞEDINTE           DIRECTOR EXECUTIV     
Ciprian Dobre                                     Genica Nemeş 

      
 

 

 
Întocmit:consilier Gabriela Covaci 
Verificat:şef serviciu Delia Belean  
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