
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                

                                                                                                      
PROIECT   

         HOTĂRÂREA NR.___ 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare 

încheiat  între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de Asistenţă 
Socială 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 
26.07.2018; 

  Având în vedere raportul nr.109226/2018 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei de 
valabilitate a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova şi Agenţia Naţională Antidrog, prin 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj; 

  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.784/2013 privind aprobarea 
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 prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială 
Craiova, şi Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Dolj, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
01.09.2018. 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova să 
semneze actul adiţional de modificare a Protocolului de colaborare, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.253/2015. 

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

 
 

 
       INIŢIATOR, AVIZAT, 

    PRIMAR, SECRETAR, 



    Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA JURIDICĂ, ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE ȘI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 
NR. 109226/09.07.2018 
 

SE APROBĂ, 
PRIMAR 

Mihail GENOIU 
 
 

                 AVIZAT,                                           AVIZAT, 
               Viceprimar,                                 Administrator Public, 
        Stelian BĂRĂGAN                           Marian Sorin MANDA 

 
 
 

 
RAPORT, 

privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare încheiat cu Agenţia 
Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj 

 
 
 Prin Nota de fundamentare nr.18639/02.07.2017 întocmită de Compartimentul Strategii 
Sociale și Parteneriate din cadrul Direcției Publice Comunitare de Asistență Socială a Municipiului 
Craiova și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.304/04.07.2018, s-a 
solicitat prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare încheiat cu Agenţia 
Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj. 

Protocolul de colaborare nr.127863/2015, încheiat cu Consiliul Local al Municipiului 
Craiova prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova a fost 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2015 şi care ulterior a fost 
modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.16/2017. 

Acest Protocol are ca scop asigurarea 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 documentele programatice elaborate la nivel local 

Prin adresa înregistrată sub numărul 18484/29.06.2018, Agenţia Naţională Antidrog prin 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj solicită prelungirea Protocolului de 
colaborare nr.127863/2015, menționat mai sus. 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 din Hotărârea nr. 461/2011 a Guvernului 
României, Agenţia Naţională Antidrog stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează, la nivel 
naţional, 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.  

Prin Hotărârea Guvernului nr.784/2013 au fost aprobate Strategia Naţională Antidrog 2013-
2020 şi Planul de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naţională 
Antidrog 2013-2020. Potrivit art.3 din actul normativ menţionat, Agenţia Naţională Antidrog, 
ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţia 
prefectului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire 
obiectivele specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia Naţională Antidrog 2013-
2020. Pentru realizarea eficientă a obiectivelor Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020, la nivelul 
judeţului Dolj, au fost elaborate Strategia Antidrog a judeţului Dolj pentru perioada 2014-2020, 



adaptată nevoilor comunităţii locale şi Planul de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 
2017-2020.  
 Astfel, agenţia prin structurile teritoriale are datoria de a monitoriza şi duce la îndeplinire 
obiectivele cuprinse în strategie, conform graficelor din Planul de acţiune 2017-2020, cu sprijinul 
instituţiilor prevăzute mai sus, iar specialiştii cu atribuţii în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale, 
din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova au colaborat 
cu personalul din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, în vederea 
informării, îndrumării şi consilierii categoriilor de persoane beneficiare ale centrului cu privire la 
obţinerea unor beneficii şi servicii sociale acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum 
şi în vederea desfăşurării activităţilor de prevenire a consumului de droguri şi de substanţe noi cu 
proprietăţi psihoactive. Astfel, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în documentele programatice 
naţionale şi locale şi pentru creşterea impactului acţiunilor în domeniul politicilor antidrog la nivel 
local, potrivit Protocolului de colaborare, obligaţia Consiliului Local Municipal este aceea de a 
stabili, anual, în bugetul local aportul financiar pentru plata serviciilor de prevenire a consumului 
de droguri pe cele trei arii de intervenţii: şcoală, familie şi comunitate. În scopul îndeplinirii acestei 
obligaţii, autoritatea locală a alocat în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 suma de 8.000 
lei, ce reprezintă aportul financiar pentru plata materialelor informative realizate în cadrul 
campaniilor de prevenire a consumului de droguri. Prin aceste acţiuni s-a urmărit creşterea calităţii 
serviciilor oferite beneficiarilor centrului. 
 Protocolul de colaborare încheiat cu Agenţia Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj a fost încheiat pe o perioadă de 3 ani, dar pentru ducerea la 
îndeplinire a obiectivelor generale şi specifice prevăzute în Strategia Judeţeană Antidrog 2013-
2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2017-2020, asumat prin 
Ordinul nr.338 din 16.10.2017 emis de Instituţia Prefectului Judeţului Dolj, este necesară 
prelungirea acestui protocol. 
 De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.159/2018 s-a 
aprobat redenumirea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, în 
Direcţia de Asistenţă Socială Craiova. 
 În conformitate cu prevederile H.G. nr.784/2013 coroborate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. 
d şi e, alin. 6, lit. a, pct. 2, alin. 7, lit. a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din  
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
− prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională 

Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj şi Consiliul Local al 
Municipiului Craiova prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 01.09.2018, conform actului adiţional anexat; 

− împuternicirea Directorului Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova să semneze actul 
adiţional de prelungire a Protocolului, prevăzut în anexa la prezentul raport; 

− modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 253/2015. 
 

 
 
 

Director executiv, 
Ovidiu Mischianu 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexa nr. ________/_______2018 
 

ACT ADIŢIONAL 
 
 

LA PROTOCOLUL DE COLABORARE nr. 127863/27.08.2015 privind asigurarea cadrului 
formal de colaborare în vederea desfăşurării de activităţi comune legate de domeniul 

reducerii cererii de droguri 
 

 

 Prezentul act adiţional se încheie între: 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, cu 
sediul în municipiul Craiova, Str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter, reprezentat prin Director 

Executiv - dna. Ioana Stoian 

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  

 
 Articol unic  

 
 Articolul 4 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

         
 Protocolul de colaborare este valabil pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
01.09.2018, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor. 

 

 Prezentul Act Adiţional s-a încheiat azi________________ în 2 exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare fiecare. 

 
 

       CONSILIUL LOCAL AL                                     

     MUNICIPIULUI CRAIOVA                          
Direcţia de Asistenţă Socială Craiova 
 
                                                                     
   
Director Executiv,  

 
Ioana Stoian  
 
 
 

Director Executiv Adj., 
 

Petru- Alexandru Dumitrescu 
 
 
    Vizat pentru legalitate,  
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG  
DIRECTOR,  

Chestor de poliţie 

 
Sorin OPREA 

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE 
ŞI CONSILIERE ANTIDROG DOLJ 

COORDONATOR CENTRU,  
Subcomisar de poliţie 

 

Florin NICOLĂIŢĂ 

Avizat pentru legalitate, 
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG  

Compartimentul  Juridic 
 
 



Cons. Jr. Gina- Lorena Stoica    























 
Compartimentul Strategii Sociale şi Parteneriate 
Nr. 18639/02.07.2018                            Avizat,                                                                                                                      
                                                                                              Administrator Public,                                       
            Marian- Sorin Manda 
 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare încheiat cu Agenţia 

Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj 
 
 

Prin adresa înregistrată sub numărul 18484/29.06.2018, Agenţia Naţională Antidrog prin 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj solicită prelungirea Protocolului de 
colaborare nr.127863/2015, încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Direcţia 
Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, având ca scop asigurarea 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 documentele programatice elaborate la nivel 
local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.253/2015 şi modificat prin Hotărârea 
Consiliului Local Municipal nr. 16/2017. 

Prin H.G. nr.784/2013 au fost aprobate Strategia Naţională Antidrog 2013-2020 şi Planul de 
acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naţională Antidrog 2013-2020. 
Potrivit art.3 din actul normativ menţionat, Agenţia Naţională Antidrog, ministerele şi celelalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţia prefectului, precum şi 
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire obiectivele specifice 
domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia Naţională Antidrog 2013-2020. 
 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 din Hotărârea nr. 461/2011 a Guvernului 
României, Agenţia Naţională Antidrog stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează, la nivel 
naţional, 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. 

Pentru realizarea eficientă a obiectivelor Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020, la nivelul 
judeţului Dolj, au fost elaborate Strategia Antidrog a judeţului Dolj pentru perioada 2014-2020, 
adaptată nevoilor comunităţii locale şi Planul de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 
2017-2020.  
 Având în vedere considerentele prezentate anterior, agenţia prin structurile teritoriale are 
datoria de a monitoriza şi duce la îndeplinire obiectivele cuprinse în strategie, conform graficelor 
din Planul de acţiune 2017-2020, cu sprijinul instituţiilor prevăzute mai sus.  

Menţionăm că, specialiştii cu atribuţii în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale, din cadrul 
Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova au colaborat cu 
personalul din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, în vederea 
informării, îndrumării şi consilierii categoriilor de persoane beneficiare ale centrului cu privire la 
obţinerea unor beneficii şi servicii sociale acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum 
şi în vederea desfăşurării activităţilor de prevenire a consumului de droguri şi de substanţe noi cu 



proprietăţi psihoactive. Astfel, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în documentele programatice 
naţionale şi locale şi pentru creşterea impactului acţiunilor în domeniul politicilor antidrog la nivel 
local, potrivit Protocolului de colaborare, obligaţia Consiliului Local Municipal este aceea de a 
stabili, anual, în bugetul local aportul financiar pentru plata serviciilor de prevenire a consumului 
de droguri pe cele trei arii de intervenţii: şcoală, familie şi comunitate. În scopul îndeplinirii acestei 
obligaţii, autoritatea locală a alocat în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 suma de 8.000 
lei, ce reprezintă aportul financiar pentru plata materialelor informative realizate în cadrul 
campaniilor de prevenire a consumului de droguri. Prin aceste acţiuni s-a urmărit creşterea calităţii 
serviciilor oferite beneficiarilor centrului. 
  În vederea implementării unui sistem performant de comunicare şi colaborare între Agenţia 
Naţională Antidrog (A.N.A.) şi instituţiile /autorităţile implicate în aplicarea Strategiei naţionale 
antidrog, precum şi pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor generale şi specifice prevăzute în 
Strategia Judeţeană Antidrog 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia în 
perioada 2017-2020, asumat prin Ordinul nr.338 din 16.10.2017 emis de Instituţia Prefectului 
Judeţului Dolj, este necesară prelungirea Protocolului de colaborare între Agenţia Naţională 
Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj şi Consiliul Local al 
Municipiului Craiova prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova, întrucât acesta a fost încheiat pe o perioadă de 3 ani. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile H.G. nr.784/2013 coroborate 
cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi e, alin. 6, lit. a, pct. 2, alin. 7, lit. a din  Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem următoarele: 
− prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională 

Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj şi Consiliul Local al 
Municipiului Craiova prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.09.2018, conform actului adiţional 
anexat; 

− împuternicirea Directorului Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de prelungire a Protocolului, prevăzut în 
anexa la prezenta Notă de fundamentare; 

− modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 253/2015. 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                    
                                                  
         Ioana Stoian                                     
 
 
                                                                                                       ÎNTOCMIT,      
 
                                                                                    Insp. Elena Oprea         
 
 
 
 
 
E.O.- 2 ex. 

 



Anexa la Nota de fundamentare nr. ________/_______2018 
 

ACT ADIŢIONAL 
 
 

LA PROTOCOLUL DE COLABORARE nr. 127863/27.08.2015 privind asigurarea cadrului 
formal de colaborare în vederea desfăşurării de activităţi comune legate de domeniul 

reducerii cererii de droguri 
 

 
 Prezentul act adiţional se încheie între: 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Direcţia Publică Comunitară de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Eustaţiu 
Stoenescu, bl. T8, parter, reprezentat prin Director Executiv - dna. Ioana Stoian 

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  

 
 Articol unic  
 
 Articolul 4 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
         
 Protocolul de colaborare este valabil pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
01.09.2018, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor. 
 
 Prezentul Act Adiţional s-a încheiat azi________________ în 2 exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare fiecare. 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL                                     

MUNICIPIULUI CRAIOVA                          
           DPCASMC 
 
                                                                     
   

Director Executiv,  
 

Ioana Stoian  
 
 
 

Director Executiv Adj., 
 

Petru- Alexandru Dumitrescu 
 
 
    Vizat pentru legalitate,  
 
Cons. Jr. Gina- Lorena Stoica       
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG  
DIRECTOR,  

Chestor de poliţie 

 
Sorin OPREA 

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE 
ŞI CONSILIERE ANTIDROG DOLJ 

COORDONATOR CENTRU,  
Subcomisar de poliţie 

 

Florin NICOLĂIŢĂ 

Avizat pentru legalitate, 
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG  

Compartimentul  Juridic 
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