
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

O R D I N
privind unele măsuri pentru punerea în aplicare a Planului de acţiune în domeniul 

drogurilor ia nivelul Judeţului Hunedoara 2022-2026

Prefectul judeţului Hunedoara,

Având în vedere referatul nr. 6.747/25.07.2022 al Compartimentului Manageri Publici şi Ordinul 
nr. 250/25.07.2022 al Prefectului judeţului Hunedoara pentru aprobarea Planului de acţiune în 
domeniul drogurilor la nivelul Judeţului Hunedoara 2022-2026,

în conformitate cu prevederile art. 2 din HG nr. 344/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale 
în domeniul drogurilor 2022 - 2026 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale 
în domeniul drogurilor 2022 - 2026, ale art. 252, alin. (1), litera a) şi ale art. 253, litera a), c) şi e) din 
OUG nr; 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 275, alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

emite prezentul
O R D I N

Art. 1. în  vederea punerii în aplicare a Planului de acţiune în domeniul drogurilor la nivelul 
Judeţului Hunedoara 2022-2026, autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Hunedoara vor lua 
măsuri pentru includerea în programul evenimentelor cu public numeros organizate pe raza unităţilor 
administrativ-teritoriale (concerte, festivaluri, zile ale localităţilor, târguri, etc.) a unor activităţi specifice 
de informare şi conştientizare a riscurilor şi consecinţelor negative ale consumului de droguri.

Art. 2 Pentru realizarea activităţilor menţionate la art. 1 autorităţile administraţiei publice 
locale, pot colabora cu specialişti ai Agenţiei Naţionale Antidrog - Centrul Regional de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara.

Art. 3. Prezentul ordin se poate contesta cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 Prezentul ordin se va comunica, prin grija Compartimentului Informare, Relaţii Publice, 
Secretariat şi Arhivare Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara şi celor 70 de 
autorităţi ale administraţiei publice locale din judeţul Hunedoara.
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