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                                                      HOTĂRÂREA 

    NR..44 din 25.05.2017  

 

privind unele reglementări de exploatare a echipamentelor aferente camerelor de supraveghere 

proprietatea comunei Ibănești și de furnizare a datelor înregistrate de aceste echipamente 

 

Consiliul local al comunei Ibănești, judetul Mures, întrunit în ședință ordinară de lucru, în data de 

26 mai 2017, 

Luând act de: 

Adresa I.P.J. Mureș nr.266946 din 26.04.2017 înregistrată la primărie cu numărul 4495 din 

15.05.2017; 

Raportul de specialitate ]nregistrat cu numărul 4942 din 26.05.2017; 

Legea 677/2001 – pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, cu modificările ulterioare; 

Ordinul nr.52/2002 – privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrării de date cu 

caracter personal; 

Legea nr.506/2004 – privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în 

sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările ulterioare; 

Luând în considerare:  

- prevederile art.6 si art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică şi ale Legii nr.24/2002 privind normele de tehnică legislativă; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”d”, alin.6, lit.,,a�, pct.7, alin.9, art.45, alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1.(1) Sistemele de supraveghere aflate în proprietatea comunei Ibănești vor fi gestionate de 

primarul comunei și întreținute de firma care asigură service-ul acestora pe bază de contract. 

(2) Primarul și persoana desemnată din cadrul firmei de întreținere deține pentru fiecare sistem 

calitatea de administrator cu parolă unică. 

(3) Contractul de întreținere va prevede clauze obligatorii de confidențialitate pentru datele și 

siguranța sistemelor. 

Artr.2. Primarul poate atribui motivat prin dispoziție persoanelor din aparatul propriu sau din 

cadrul instituțiilor aflate în coordonare sau colaborare  nume de utilizator și limita competențelor 

de utilizare a sistemului. 

Art.3.(1) Furnizarea datelor stocate pe sisteme către alte instituții se va face numai cu 

încuviințarea procurorului. 

(2) Pentru protecția și buna utilizare a bunurilor aparținând comunei, serviciilor publice și 

instituțiilor proprii, utilizatorul are obligația de a monitoriza periodic sistemul a cărui autorizare o 

are și să comunice de îndată primarului eventualele evenimente sesizate sau nefuncționarea optimă 

a sistemului. 

(3) Pentru protecția datelor cu caracter personal utilizatorii au obligația de a nu furniza date și 

informații despre care au luat la cunoștință prin utilizarea sistemului cu excepția obligațiilor 

prevăzute la aliniatul (2). 
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Art.4. În urma oricărei solicitări scrise, motivate, privind furnizarea de date și informații stocate 

pe sistemul de supraveghere primarul va dispune firmei de service  sau utilizatorului să stocheze 

datele respective pe un suport magnetic în măsura în care există posibilități tehnice de stocare, 

urmând a fi furnizate în condițiile prezentei hotărâri. 

Art.5. Odată cu furnizarea datelor către solicitant se va stoca în arhivă o copie a acestora. 

Art.6.(1) În scopul protejării bunurilor persoanelor fizice sau juridice, la solicitarea scrisă, 

motivată a acestor, primarul poate furniza date în măsura în care acestea sunt relevante în 

soluționarea petiției fără a încălca dreptul altor persoane la viața privată. 

(2) În cazul în care după vizualizarea datelor solicitate de petiționar apar aspecte de natură 

infracțională la care acțiunea penală se pune în mișcare doar la plângerea părții vătămate îl 

informează pe acesta despre posibilitatea de a se adresa organelor de urmărire penală urmând a se 

obține încuviințarea procurorului pentru furnizarea de date. 

Art .7. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, Primarului comunei 

Ibăneşti, Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe şi se publică pe site-ul primăriei 

www.ibanesti.ro 

 

 

 

                                                    Preşedinte de şedinţă 

    Todoran Ionel Dumitru                                

              Contrasemnează 

                                                                                                                     Secretar, 

                                                                                                            Todoran Codruţa-Alexandrina
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