MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6AVIZEAZĂ
S.T.: 682/20.10.2017pentrulegalitate
SecretarulSectorului 6,
DemirelSpiridon

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Acțiune pe perioada 2017-2020, parte a Strategiei
Antidroga Sectorului 6
VăzândRaportul de specialitateal DirecţieiGenerale de Asistenţă
SocialăşiProtecţiaCopilului Sector 6 şiExpunerea de motive a PrimaruluiSectorului
6;
LuândînconsiderarerapoarteleComisiilor de specialitatenr. 4 şinr. 5
aleConsiliului Local Sector 6;
Luând
act
de
prevederileexpresece
se
regăsescînHotărâreaGuvernuluiRomânieinr.
784/2013
privindaprobareaStrategieinaţionaleantidrog 2013-2020 şi a Planului de
acţiuneînperioada 2013-2016 pentruimplementareaStrategieinaţionaleantidrog
2013-2020șiînHotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.18/16.02.2015 prin care se
aprobă Strategia Antidrog a Sectorului 6 pentru perioada 2015-2020 și Planul de
acțiune pentru implementarea acesteia în perioada 2015-2016;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (4)
din Legeanr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.Se aprobă Planul de acțiune pentru perioada 2017-2020 pentru
implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 6, conform Anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3(1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală de Poliție LocalăSector
6și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 vor duce
la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
(2)Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
DemirelSpiridon
Nr.:

Data:

RAPORT DE SPECIALITATE
Conform Legiinr. 292/2011 asistenţeisociale, componentă a sistemului de protecţie
socială sunt prevăzute o serie de măsuri prin care administraţia locală asigură prevenirea,
limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente, care pot genera excluderea sau
marginalizarea socială a unor categorii de persoane vulnerabile din care fac parte copiii,
persoanele singure, persoanele cu handicap, persoanele vârstnice, dependenți, precum şi orice
alte persoane aflate în nevoie. În acord cu Hotărârea Guvernului României nr.784/2013 privind
aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru perioada 2013-2020 și cu Hotărârea Consiliului
Local Sector 6 nr.18/16.02.2015 prin care se aproba Strategia Antidrog a Sectorului 6 pentru
perioada 2015-2020 și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia în perioada 2015-2016, a
fost elaborat un plan de măsuri concrete pentru urmatorii trei ani în care, cu participarea tuturor
instituțiilor cu atribuții în domeniu, se urmărește prevenirea consumului de droguri în sectorul 6
și oferirea de servicii de reabilitare pentru consumatori.
La nivelul Sectorului 6, Planul de acțiune pentru perioada 2017-2020 pentru
implementarea Strategia locale antidrog abordeazăechilibrat și integrat reducerea cereri și ofertei
de droguri prin îmbunătățirea activităților de prevenire și dezvoltarea circuitului integrat de
asistență a consumatorilor de droguri, respectiv diminuarea efectelor sociale ale
infrancționalității la regimul drogurilor și precursorilor, concomitent cu dezvoltarea coordonării,
a cercetării și informării.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv
Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, H.G. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naționale
antidrog pentru perioada 2013-2020 șiși cu Hotărârea Consiliului Local Sector 6
nr.18/16.02.2015 prin care se aproba Strategia Antidrog a Sectorului 6 pentru perioada 20152020 și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia în perioada 2015-2016, cu O.G. nr.
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 al MunicipiuluiBucureştiprezentulproiect
de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL,
Gabriela Schmutzer

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de specialitateîntocmit de cătreDirectorul General al
DirecţieiGenerale

de

AsistenţăSocialăşiProtecţiaCopiluluiSector

6

se

susţineimplementarea Planului de acțiune pe perioada 2017-2020 pentru
implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 6 pentru perioada 2015-2020.
Înconformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) şicele ale art. 81 alin. (2)
lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 a administraţieipublice locale, republicată, cu
modificărileşicompletărileulterioare,

propunspredezbatereşiaprobareConsiliului

Local al Sectorului 6, prezentulproiect de hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

