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ORDIN
Privind: unele mdsuri pentru punerea in uplicare a Planului de acliuni pentru

implementarea Strategiei Na(ionale tn domeniul drogurilor tn perioadu 2022-2026, la
nivelul jude\ului Olt

Avffnd in vedere:
- H.G. nr.34412022 pentru aprobarea Strategiei nalionale tn domeniul drogurilor 2022 - 2026

Ei a Planului de ac[iune pentru implementarea Strategiei na{ionale tn domeniul drogurilor 2022 -
2026;

- Art. 252 alin.l, lit. a) qi art. 253 lit. a), c) qi e) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

- Ordinul Prefectului Judefului Olt nr. 134105.07.2022 privind aprobarea Planului local de
acliune tn domeniul drogurilor 2022-2026 - JudeSul Olt,

- Referatul nr.2825 5 I 05.07 .2022;
ln temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
PREFECTUL JUDETULUI OLT, emite urmetorul

ORDIN:
Art.l in scopul punerii in aplicare a Planului de acfiune pentru implementarea Strategiei

nalionale in domeniul drogurilor 2022-2026, autoritdlile administrafiei publice locale vor lua masuri
pentru includerea in programul evenimentelor cu public numeros organizate pe taza unitdlilor
administrativ teritoriale (concerte, festivaluri, tdrguri, etc) a unor activitafl specifice de informare,
conqtientizare a riscurilor qi consecin{elor negative ale consumului de droguri Ei promovarea
alternativelor sdndtoase la consumul de droguri, adresate populaliei generale.

Art. 2 Pentru rcalizarca aativitAflor menlionate la art. I organizatorii evenimentelor pot
colabora cu specialiqti ai Centrului de Prevenire, Evaluare gi Consiliere Antidrog Olt

Art. 3 Compartimentului Informare, Relalii Publice, Secretariat qi Arhivd va comunica prezentul
ordin atttoritdfilor administraliei publice locale din judelul Olt qi Centrului de Prevenire, Evaluare gi
Consiliere Antidrog Ol

HO OREAN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
t"ti"-G"ffiTRUICA

YIZA LEGALITATE
t $efserviciu

verificarea legalitlfii,
a apliclrii actelor normative
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