
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

  

         HOTĂRÂREA NR. 253 
privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Agenţia Naţională 
Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.07.2015; 
  Având în vedere raportul nr.106420/2015 întocmit de Direcţia Administraţie 

Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare 
încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi 
Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Dolj şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.221, 222, 223, 225 şi 226/2015; 

  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; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit. d şi e coroborat cu alin.6, lit. a, pct.2, alin.7 lit.a, 
art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Agenţia Naţională Antidrog, prin 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu să 
semneze Protocolul de colaborare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se desemnează dna.Ioana Stoian, director executiv al Direcţiei Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, ca reprezentant al municipiului Craiova, cu atribuţii în 
urmărirea derulării Protocolului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă 
Socială, dna. Ioana Stoian şi  Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Dolj vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 

                PT. SECRETAR, 
             Ionel PANĂ   Ovidiu MISCHIANU 

 



                                                                               ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 253/2015 
 
                                                                                     
                                                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ionel PANĂ 

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

 
 
 Încheiat în temeiul art.2, alin.3, din Hotărârea Guvernului nr.461/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, raportat la faptul că Agenţia stabileşte concepţia şi 
coordonează, evaluează şi monitorizează, la nivel naţioanal, politicile în domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, 
aplicate de instituţiile cu atribuţii în domeniu, precum şi în temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată. 
 

Între: 
 

 
• Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, 

str.A.I. Cuza, nr. 7, judeţul Dolj, reprezentat prin Primar - dna. Lia Olguţa Vasilescu,  
 
 şi  
 

• AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 37, bloc A4 , 
parter, sector 3, reprezentată prin Director, Chestor de poliţie Sorin Oprea  
 
 
Art. 1 Temei legal: 
Cooperarea dintre semnatarii protocolului se va realiza pe baza următoarelor documente: 

• Hotărârea nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
Antidrog; 

• Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
• Ordinul Prefectului Judeţului Dolj nr. 130 din 25.06.2014, de aprobare a Strategiei 

Judeţene Antidrog 2014-2020 şi a Planului de acţiune 2014-2016. 
 

          Art. 2 Scopul protocolului 
Protocolul se încheie în scopul asigurării cadrului legal de cooperare între cele două părţi, 

potrivit competenţelor stabilite prin documentele lor de înfiinţare, în vederea desfăşurării de activităţi 
comune legate de domeniul reducerii cererii de droguri, pentru realizarea obiectivelor propuse prin 
documéntele programatice elaborate la nivel local. 
 

Art. 3 Obligaţiile părţilor 
        A.  Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova : 

 
a. colaborează, pe baza bunelor practici parteneriale şi în limitele legislaţiei în vigoare, cu 

Agenţia Naţională Antidrog, în scopul realizării activităţilor prevăzute în Planul de acţiune 
2014-2016, în vederea implementării Strategiei judeţene antidrog 2014-2020; 



b. colaborează cu Agenţia Naţională Antidrog, în vederea iniţierii şi desfăşurării de proiecte şi 
acţiuni de prevenire a consumului de droguri, în limita resurselor disponibile; 

c. realizează, în comun cu Agenţia Naţională Antidrog, studii şi analize locale privind 
fenomenul drogurilor şi iniţiază în comun activităţi de prevenire a consumului de droguri şi a 
riscurilor asociate acestuia; 

d. înscrie pe documentele elaborate în comun de către echipele interinstituţionale – afişe, pliante, 
broşuri, etc. – denumirea şi sigla Agenţiei Naţionale Antidrog;  

e. desemnează o persoană de contact pentru relaţia permanentă cu Agenţia Naţională Antidrog; 
f. solicită participarea Agenţiei Naţionale Antidrog la acţiuni tematice organizate de Municipiul 

Craiova; 
g. promovează imaginea Agenţiei Naţionale Antidrog; 
h. contribuie la mediatizarea rezultatelor proiectelor şi acţiunilor comune. 

 
 
B. Agenţia Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog (C.P.E.C.A.) Dolj: 
 

a. colaborează, pe baza bunelor practici parteneriale şi în limitele legislaţiei în vigoare, cu  
Municipiul Craiova, în scopul realizării activităţilor prevăzute în Planul de acţiune 2014-2016, 
în vederea implementării Strategiei judeţene antidrog 2014-2020; 

b. colaborează cu Municipiul Craiova, în vederea iniţierii şi desfăşurării de proiecte şi acţiuni de 
prevenire a consumului de droguri, în limita resurselor disponibile, propuse şi implementate 
de Agenţia Naţională Antidrog; 

c. realizează, în comun cu Municipiul Craiova, studii şi analize locale privind fenomenul 
drogurilor şi iniţiază în comun activităţi de prevenire a consumului de droguri şi a riscurilor 
asociate acestuia; 

d. solicită participarea Municipiului Craiova la acţiuni cu tematică antidrog organizate de 
Agenţie, la nivel local (dezbateri, seminarii, cursuri formare etc.); 

e. înscrie pe documentele elaborate în comun de către echipele interinstituţionale – afişe, pliante, 
broşuri etc. – denumirea şi sigla autorităţii locale;  

f. desemnează o persoană de contact pentru relaţia permanentă cu Municipiul Craiova; 
g. promovează imaginea Municipiului Craiova; 
h. contribuie la mediatizarea rezultatelor proiectelor şi acţiunilor comune. 

 
Art. 4 Durata protocolului  
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data  semnării de către ambele părţi. 
Activităţile ce fac obiectul protocolului vor fi derulate pe o perioadă de 3 (trei) ani de la 

încheierea protocolului. 
Prezentul protocol poate fi prelungit cu acordul părţilor, transmis în formă scrisă.  

 
 Art. 5 Încetarea protocolului 

Prezentul protocol încetează la expirarea perioadei stabilită de părţi ca durată a acestuia, 
conform art. 5. 

Oricare din părţi poate denunţa unilateral protocolul, cu respectarea unui termen de preaviz de 
30 zile. 



Din momentul notificării menţionate mai sus, activităţile în derulare vor continua până la 
îndeplinirea scopului acestor activităţi. 

 
           Art. 6 Modalităţile de comunicare şi persoanele de contact 
 În derularea prezentului protocol părţile vor folosi următoarele mijloace de comunicare: fax,  e-
mail, poştă. 
 Persoana din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, responsabilă de urmărirea derulării 
protocolului, este subcomisar de politie Florin Nicolăiţă din cadrul C.P.E.C.A. Dolj, iar datele de 
contact ale acestuia sunt: 0251/415.460,  e-mail: cpeca.dolj@ana.gov.ro.  

Reprezentantul municipiului Craiova este _____________________, telefon 
_________________, e-mail: ____________________. 

 
Art. 7 Soluţionarea divergenţelor. 

 Divergenţele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea protocolului vor fi 
soluţionate de către părţi pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate de către 
părţi ca responsabile de urmărirea derulării protocolului. 

Dacă neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe această cale, părţile vor face o comunicare scrisă cu 
privire la aspectele în divergenţă. 

 
Art. 8 Alte dispoziţii. 
Prezentul protocol a fost încheiat azi, ________________, în _____ exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
           
  

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG  
DIRECTOR,  

Chestor de poliţie 
 

Sorin OPREA 

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
PRIMAR, 

 
Lia Olguţa VASILESCU 

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE 
ŞI CONSILIERE ANTIDROG DOLJ 

COORDONATOR CENTRU,  
Subcomisar de poliţie 

 
Florin NICOLĂIŢĂ 

DIRECTOR EXECUTIV- Direcţia 
Economico-Financiară 

 
Nicolae Pascu 

 

Avizat pentru legalitate, 
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG  

Compartimentul  Juridic 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV- D.A.P.A.S. 
 

Ioana Stoian 
 
 
 

Vizat pentru legalitate, 
Cons Jr. Mădălina Decă 

mailto:cpeca.dolj@ana.gov.ro
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