
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea încheierii unui Act adițional la Protocolul de colaborare între Județul 

Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, încheiat în baza Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 93/16 martie 2017, în vederea organizării activităților din cadrul 

proiectului „Educație antidrog” 

           Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui Act adițional la Protocolul de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, încheiat 

în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 93/16 martie 2017, în vederea organizării 

activităților din cadrul proiectului „Educație antidrog”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui Act 

adițional la Protocolul de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția 

Națională Antidrog, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 93/16 martie 2017, în 

vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație antidrog”; 

 - raportul de specialitate nr. 9931/29.05.2017 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului 

și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 9540/23 mai 2017 a Consiliului Judeţean Alba către Agenția Națională Antidrog 

privind modificarea Protocolului de colaborare nr. 4919/20 martie 2017, respectiv nr. 968315/3 

aprilie 2017; 

 - adresa nr. 971221/25 mai 2017 a Agenției Naționale Antidrog înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9682/25 mai 2017 privind răspunsul favorabil la intenţia de 

modificare a Protocolului de colaborare nr. 4919/20 martie 2017, respectiv nr. 968315/3 aprilie 

2017;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 93/16 martie 

2017 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Agenţia Naţională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul 

proiectului „Educație antidrog”; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1 la Protocolul de colaborare nr. 4919/20 

martie 2017, respectiv nr. 968315/3 aprilie 2017, încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului 

„Educație antidrog”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției Naționale Antidrog, 

Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

               CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

Nr. 183 

Alba Iulia, 6 iunie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 183 din 6 iunie 2017 

                         R  O  M  Â  N  I  A    CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                   

 

        

 

 

    AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               
Nr. ___________din ______________            Nr. _____________din __________ 

                      

Act adiţional nr. 1 

La Protocolul de colaborare 

-  Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 93/16 martie 2017 - 

 

Încheiat în temeiul art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările ulterioare, raportat la Strategia 

naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin H.G. nr.  784/2013, 

precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 128/28 iulie 2016 

privind adoptarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Judeţean Alba și ale art. 91 alin. 1 

lit. e, coroborat cu art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

între 

1. AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Unirii, 

nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de director - chestor de poliţie Sorin Oprea  

şi 

2. CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, 

Alba Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion Dumitrel, în calitate de Preşedinte  

I. Părţile, de comun acord, convin asupra modificării şi completării Protocolului de 

colaborare, după cum urmează:  

 Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba 

 Se completează astfel: alin. c.) „de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor 

propuse de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul 

”Educaţie antidrog” și de a asigura finanţarea materialelor promoționale ce vor fi utilizate în 

campaniile de prevenire din cadrul activităţii “Necenzurat” (pixuri personalizate, tipărire Caietul 

elevului şi Caietul profesorului) precum şi a materialelor pentru premiere, conform Regulamentului 

– Anexă a Protocolului, din cadrul activităţii Concursul Naţional “Mesajul meu Antidrog” – Etapa 

judeţeană, în sumă totală maximă de 10000 lei”. 

II. Celelalte clauze  ale Protocolului de colaborare rămân în continuare neschimbate 

 

Prezentul Act adiţional a fost încheiat și semnat azi, ________________, în 2 exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte.          

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                    

        Director,                                Preşedinte, 

Chestor de poliție  Sorin OPREA                           Ion DUMITREL 

 

                                                     Director executiv, 

                                                        Ioan Bodea 

            

            Avizat pentru legalitate                                                                    Director executiv,  

            Compartimentul juridic                        Marian Florin Aitai 

 

                         Vizat CFP 

 

                                                                                                                              Avizat  

                                                                                                                     Consilier juridic   




