ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL COMUNEI SINCAI
HOTARAREA NR 57
din 16 noiembrie 2017
privind unele reglementari de exploatare a echipamentelor aferente camerelor de supraveghere proprietatea
comunei Sincai si de furnizarea datelor inregistrate de aceste echipamente.

Consiliul local al comunei Sincai,judetul Mures ,intrunit in sedinta ordinara de lucru din
data de 16 noiembrie 2017
Luand act de;
Raportul de specialitate inregistrat la Primaria Sincai la numarul 2306 din 6 .11 2017,
Legea nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
carcter personal si libera circulatie a acestor date,cu modificarile ulterioare;
Ordinul 52/2002 privind aprobarea cerintelor minime de securitate a prelucrarii de date cu
caracter personal;
Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private
in sectorul comunicatiilor electronice cu modificarile ulterioare ;
Luand in considerare;
Prevederile art 6 si art 7 din Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica si ale Legii nr 24/2002 privind normele de tehnica legislative;
In temeiul prevederilor art 36 alin 2 lit d, alin 6 lit a.pct 7 alin 9 ,art 45 alin 1 din Legea
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARESTE:
Art .1(1) Sistemele de supraveghere aflate in proprietatea comunei Sincai vor fi
gestionate de primarul comunei si intretinute de firma care asigura service-ul acestora pe
baza de contract.
(2)Primarul si persoana desemnata din cadrul firmei de intretinere detine pentru fiecare
sistem calitatea de administrator cu parola unica.
(3)Contractul de intretinere va prevede clauze obligatorii de confidentialitate pentru datele
si siguranta sistemelor.
Art.2 Primarul poate atribui motivat prin dispozitie persoanelor din aparatul propriu sau
din cadrul institutiilor aflate in coordonare sau colaborare nume de utilizator si limita
competentelor de utilizare a sistemelor.
Art.3 (1) Furnizaraea datelor stocate pe sisteme catre alte institutii se fa face numai cu
aprobarea organelor abilitate.
(2)Pentru protectia si buna utilizare a bunurilor apartinand comunei,serviciilor publice si
institutiilor proprii,utilizatorul; are obligatia de a monitorizare periodic si sistemul a carui
autorizare o are si sa comunice de indata primarului eventualele evenimente sesizate sau
nefunctionarea optima a asitemului.
(3)Pentru protectia datelor cu caracter personal utilizatorii au obligatia de a nu furniza date
si informatii despre care au luat la cunostiinta prin utilizarea sistemului cu exceptia
obligatiilor prevazute la aliniatul 2.
Art.4.In urma oricarei solicitari scrise ,motivate privind furnizarea de date si informatii
stocate pe sistemul de supraveghere primarul va dispune firmei de service sau utilizatorului

sa stocheze datele respective pe un suport magnetic in masura in care exista posibilitati
tehnice de stocare,urmand a fi furnizate in conditiile prezentei hotarari.
Art.5 Odata cu furnizarea datelor catre solicitant se va stoca in arhiva o copie a acestora.
Art.6.(1)Scopul protejarii bunurilor persoanelor fizice sau juridice,la solicitarea scrisa,
motivata a acestora,primarul poate furniza date in masura in care acestea sunt relevante in
solutionarea petitiei fara a incalca dreptul altor persoane la viata privata..
(2) In cazul in care dupa vizualizarea datelor solicitate de petitionar apar aspecte de natura
infractionala la care actiunea penala se pune in miscare doar la plangerea partii vatamate il
informeaza pe acesta despre posibilitatea de a se adresa organelor de urmarire penala
urmand a se obtine incuviintarea procurorului pentru furnizarea de date.
Art 7.Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Mures,primarului Comunei
Sincai,Compartiment financiar contabil impozite si taxe locale si se publica pe site-ul
Primariei Sincai www.sincai.ro.
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