ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
PRIMAR

DISPOZIŢIA nr. 194/2020
privind aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere
video stradal al Municipiului Gheorgheni

Primarul Municipiului Gheorgheni,
Având în vedere:
− Adresa nr.2560/2020, respectiv propunerea de Regulament întocmit de şeful
Serviciului public Poliţia Locală din Gheorgheni,
− H.C.L. nr.9/2015, privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi
funcţionare al serviciului public Poliţie Locală Gheorgheni
− H.C.L. nr.6/2011, privind reorganizarea serviciului public Poliţia Comunitară
Gheorgheni, respectiv schimbarea denumirii în Poliţia Locală Gheorgheni, şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia,
− H.C.L. nr.100/2010, privind înfiinţarea serviciului public Poliţia Comunitară la
nivelul municipiului Gheorgheni, respectiv aprobarea Organigramei şi a
statului de funcţii al acesteia,
În conformitate cu prevederile:
− art.155, alin. (1), lit. d) şi e), alin. (5), lit. c), din O.U.G. nr.57/2019, privind
Codul administrativ,
− Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din
27 aprilie 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),
− Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
− Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Legii cu
modificările şi completările ulterioare – Legea nr.129/2018
− Legii poliţiei locale nr.155/2010, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
− Legii nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, republicată
− H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit.b), din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ,
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D I S P U N E:
Art.1 –
Se aprobă Regulamentul sistemului de supraveghere video stradal al
Municipiului Gheorgheni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 – Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul
public Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Gheorgheni.
Art.3 – (1) Prezenta dispoziţie se comunică:
a) Prefectului judeţului Harghita,
b) Serviciului public Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Gheorgheni.
(2) Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință publică prin afişare la sediul și pe siteul Municipiului Gheorgheni – www.gheorgheni.ro.

Gheorgheni, la data de 02 martie 2020
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CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Nagy Zoltán
Selyem-Hideg Norbert-Vencel
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