
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind  aprobarea Acordului de asociere între Agen ia Na ional  Antidrog, prin structura teritorial
– Centrul de Prevenire, Evaluare i Consiliere Antidrog Alba i Consiliul jude ean Alba

Consiliul jude ean Alba întrunit în edin   ordinar   în data de 28 septembrie 2006;
Luând în dezbatere:
- Expunerea de motive i proiectul de hot râre privind  aprobarea Acordului de asociere între

Agen ia Na ional  Antidrog, prin structura teritorial  – Centrul de Prevenire, Evaluare i
Consiliere Antidrog Alba i Consiliul jude ean Alba;

- Raportul de specialitate nr. 10949/21.09.2006 al Direc iei rela ii publice i informatic  la
proiectul de hot râre privind aprobarea Acordului de asociere între Agen ia Na ional  Antidrog,
prin structura teritorial  – Centrul de Prevenire, Evaluare i Consiliere Antidrog Alba i
Consiliul jude ean Alba.

zând:
-    avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 6-Comisia de sanatate i asistent  social ;
Având în vedere prevederile :
- Hot rârii Guvernului nr. 73/2005 privind aprobarea Strategiei Na ionale Antidrog în perioada

2005 - 2012;
- Hot rârii Guvernului nr. 323/2005 privind aprobarea Planului de ac iune pentru implementarea

Strategiei Na ionale Antidrog în perioada 2005 - 2012;
- Art. 3 –(2) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 45/2003 privind finan ele publice locale,

aprobat  prin Legea nr. 108/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.
În temeiul art.109 i 120^7 din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, cu

modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta:

HOT RÂRE

Art. unic. Se aprob  Acordul de asociere între Agen ia Na ional  Antidrog, prin structura
teritorial  – Centrul de Prevenire, Evaluare i Consiliere Antidrog Alba i Consiliul jude ean Alba,
pentru implementarea Strategiei jude ene Antidrog i a Planului de ac iune pentru implementarea
Strategiei jude ene Antidrog, potrivit anexei – parte integrant  a prezentei hot râri.

Prezenta hot râre se public   în Monitorul Oficial al jude ului Alba  i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Alba;
- Agen iei Na ionale Antidrog;
- Centrului de Prevenire, Evaluare i Consiliere Antidrog Alba;
- Direc iilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului jude ean Alba.

PRE EDINTE
Ion DUMITREL
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