ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 34
din 02.07.2018
privind instalarea și utilizarea sistemului de supraveghere video în comuna Beica de Jos, județul
Mureș
Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 02.07.2018 ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș înregistrată sub
nr. 2210/20.06.2018, precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;
- raportul înregistrat sub nr. 2211/20.06.2018;
- prevederile art. 36 alin. (6) litera a) pct. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), adoptat la Bruxelles în data
de 27.04.2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.119L din data de 04.05.2016;
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
În temeiul:
- prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
hotărăște:
Art.1. Se aprobă instalarea și utilizarea sistemului de supraveghere video în comuna Beica de
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Jos, județul Mureș, având ca scop creşterea gradului de siguranță a cetățeanului, asigurarea pazei
și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică
precum și a împrejmuirilor afectate acestora, protecţia familiei şi a minorului, siguranţa rutieră,
prevenirea și combaterea infracțiunilor, supravegherea traficului rutier și constatarea încălcării
regulilor de circulație rutieră precum și eficientizarea personalului din instituții.
Art.2. Colectarea, prelucrarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvăluirea
sau orice alte operațiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace video, care permit identificarea
directă, indirectă a persoanelor fizice, reprezintă operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter
personal ce intră sub incidența Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), adoptat la
Bruxelles în data de 27.04.2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.119L din data
de 04.05.2016, vor fi realizate de personalul compartimentului Poliție locală, ordine și liniște
publică.
Art.3. Punctele monitorizate reprezintă zone de interes, zone adiacente instituțiilor de
învățământ și a celor publice, intersecții, intrările și holurile acestor instituții, intersecții, zone
pietonale, zone industriale și zone comerciale și vor fi cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
Art.4. Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului:
Instituției Prefectului-Județul Mureș, primarului comunei Beica de Jos, compartimentului Poliție
locală, ordine și liniște publică, se afișează și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul
instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează Secretar,

Oprea Crăciun

Pop Silvestru-Vasile
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