
ROMÂNIA                                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind asocierea judeţului Prahova cu Inspectoratul Județean de Poliție 
Prahova, în vederea achiziționării unor produse necesare pentru 

prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri pe raza 
județului Prahova 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 14485/24.06.2022 prezentat de domnul Dumitru 
Tudone, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 
14486/24.06.2022  al Direcţiei Juridic Contencios și Administrație Publică, prin care se 
propune asocierea Județului Prahova cu Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, în 
vederea achiziționării unor produse, necesare pentru prevenirea și combaterea traficului 
și consumului de droguri pe raza județului Prahova; 

- Adresa nr. 16955 din 20.06.2022 a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova;  
- Adresa nr. 26/14467 din 23.06.2022 a Autorității Teritorială de Ordine Publică 

Prahova; 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (5) lit. g) și  alin. (7) lit. a), 

art. 182 alin. (1), alin. (2), și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă asocierea judeţului Prahova cu Inspectoratul Județean de 
Poliție Prahova în vederea achiziționării unor produse, necesare pentru prevenirea și 
combaterea traficului și consumului de droguri pe raza județului Prahova. 

Art. 2. Pentru finanțarea obiectivului prevăzut la Art.1, județul Prahova va aloca 
în anul 2022, din fondurile aprobate prin bugetul propriu, suma de 27.000 lei. 

Art. 3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Prahova pentru 
semnarea contractului de asociere. 

Art. 4. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu                                                                                                                                  

                                                                                                    
CONTRASEMNEAZĂ: 

                         SECRETAR GENERAL, 
                                                                                             Hermina - Adi Bîgiu 

 
 
 
Ploieşti, 30 iunie 2022 
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ROMÂNIA                                                                          
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
NR.14485/24.06.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu 

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, în vederea achiziționării unor 
produse necesare pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului 

de droguri pe raza județului Prahova 
 

Cauzele evoluției traficului și consumului de droguri sunt multiple și sunt cunoscute  
atât la nivelul structurilor poliției, cât și la nivelul Consiliului Județean Prahova. 

Perioada 2021 – 2022 a adus în prim plan noi ”recorduri” în ceea ce privește numărul 
persoanelor implicate în activități de vânzare de astfel de produse, precum și numărul 
persoanelor care consumă substanțe interzise. 

De asemenea, perioada analizată adus în prim plan o reintensificare a traficului de 
droguri clasice (în special cannabis și cocaină, cannabisul rămânând însă cel mai 
traficat tip de drog), cât și o reintensificare a operațiunilor cu produse psihoactive noi. 

Date fiind aspectele prezentate cât și scopul comun de asigurare a unui climat de 
siguranţă şi securitate publică la nivelul judeţului Prahova considerăm oportună și 
necesară sprijinirea în activitatea desfășurată de către Inspectoratul Județean de Poliție 
Prahova, prin achiziționarea următoarelor produse, necesare pentru prevenirea și 
combaterea traficului și consumului de droguri pe raza județului Prahova: 

 
- Drager DROGISTO5 – ochelarii de alcool, vedere de noapte, simulează o 

intoxicație puternică (aproximativ 1,3 – 1,5% concentrația de alcool din sânge) – 
două perechi; 

- Drager DROGISTO3 - ochelarii de alcool, vedere de noapte, simulează o 
intoxicație puternică (aproximativ 1,3% concentrația de alcool din sânge) – două 
perechi; 

- Drager DROGISTO1 – ochelarii de droguri, simulează o gamă largă de efecte care 
pot fi declanșate de consumul de droguri – două perechi. 

- Un (1) echipament portabil pentru detectarea persoanelor aflate sub influența 
drogurilor marca – Drug Test marca Drager 5000. 

 
Valoarea totală a echipamentelor este în sumă de 27.000 de lei. 

 
Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

asocierea judeţului Prahova cu Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, în vederea 
achiziționării unor produse, necesare pentru prevenirea și combaterea traficului și 
consumului de droguri pe raza județului Prahova. 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru Tudone 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA  JURIDIC CONTENCIOS 
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ                                                                                                       
NR. 14486/24.06.2022 
                                                                                                           

R A P O R T  
la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu Inspectoratul 
Județean de Poliție Prahova, în vederea achiziționării unor produse necesare 
pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri pe raza 

județului Prahova 
 

Cauzele evoluției traficului și consumului de droguri sunt multiple și sunt 
cunoscute  atât la nivelul structurilor poliției, cât și la nivelul Consiliului Județean 
Prahova. 

Perioada 2021 – 2022 a adus în prim plan noi ”recorduri” în ceea ce privește 
numărul persoanelor implicate în activități de vânzare de astfel de produse, precum 
și numărul persoanelor care consumă substanțe interzise. 

De asemenea, perioada analizată adus în prim plan o reintensificare a traficului de 
droguri clasice (în special cannabis și cocaină, cannabisul rămânând însă cel mai 
traficat tip de drog), cât și o reintensificare a operațiunilor cu produse psihoactive noi. 

Date fiind aspectele prezentate cât și scopul comun de asigurare a unui climat de 
siguranţă şi securitate publică la nivelul judeţului Prahova considerăm oportună și 
necesară sprijinirea în activitatea desfășurată de către Inspectoratul Județean de 
Poliție Prahova, prin achiziționarea următoarelor produse, necesare pentru prevenirea 
și combaterea traficului și consumului de droguri pe raza județului Prahova: 

- Drager DROGISTO5 – ochelarii de alcool, vedere de noapte, simulează o 
intoxicație puternică (aproximativ 1,3 – 1,5% concentrația de alcool din sânge) 
– două perechi; 

- Drager DROGISTO3 - ochelarii de alcool, vedere de noapte, simulează o 
intoxicație puternică (aproximativ 1,3% concentrația de alcool din sânge) – 
două perechi; 

- Drager DROGISTO1 – ochelarii de droguri, simulează o gamă largă de efecte 
care pot fi declanșate de consumul de droguri – două perechi. 

- Un (1) echipament portabil pentru detectarea persoanelor aflate sub influența 
drogurilor marca – Drug Test marca Drager 5000. 

 
 Valoarea totală a echipamentelor este în sumă de 27.000 de lei. 

 
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu 

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, în vederea achiziționării unor produse, 
necesare pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri pe raza 
județului Prahova. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Tincă Alina Georgiana 
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