
R O M Â N I A  

JUDETUL VRANCEA  

COMUNA  DUMBRAVENI 

 -PRIMAR – 

D I S P O  Z I T I A    NR.  192 

DIN 11.decembrie   2018 

privind aprobarea  Politicii   generale  de  securitate   a prelucrarii  de date  cu  caracter  
personal        la  nivelul   Primariei   comunei   Dumbraveni , judetul Vrancea 

 

 

                Primarul  comunei  Dumbrăveni , județul Vrancea : 

 Având în vedere referatul secretarului comunei  Dumbrăveni   nr.9368  din 11.12.2018 prin 
care  propune aprobarea  Politicii   generale  de  securitate   a prelucrarii  de date  cu  caracter  
personal      la  nivelul   Primariei   comunei   Dumbraveni , judetul Vrancea . 

Ţinând cont de prevederile: 

- Regulamentului   U.E  nr. 679/2016 pentru 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; 

    In  temeiul dispoziţiilor art.63 alin.(1) lit.a),art.68,alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicata,cu modificarile si completarile 
ulterioare , 

DISPUNE: 

Art.1. Se aproba Politica   generala  de  securitate   a prelucrarii  de date  cu  caracter  
personal     la  nivelul   Primariei   comunei   Dumbraveni , judetul Vrancea ,  care  constituie   
Anexa   nr.1  la  prezenta  dispozitie ,  care  va fi   facuta   publica   prin  grija  secretarului    
comunei  Dumbraveni . 

Art.2. Se aproba   Procedura   privind prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal ,  
constituind   Anexa  nr. 2  la prezenta    dispozitie. 

Art. 3. Prin grija secretarului   comunei  Dumbrăveni  prezenta dispoziţie va fi comunicată 
persoanelor interesate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vrancea. 

 

 

                        P R I M A R ,                                           AVIZAT PENTRU  LEGALITATE , 

                   Valentin   TÎLVĂR                                        Secretar al   comunei    Dumbrăveni, 

                                                                                              Gina-Daniela    CHIRIȚĂ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A                                                                                  SE  APROBA , 

JUDETUL VRANCEA                                                                           PRIMAR, 

PRIMARIA COMUNEI  DUMBRAVENI                               TILVAR  VALENTIN  

 NR…………..DIN…………………….2018 

 R E F E R  A T   , 

             Subsemnata    CHIRITA  GINA  DANIELA –secretar  al comunei  Dumbrăveni   ,avand  in  
vedere prevederile  Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată,precum si prevederile 
Regulamentului nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date , este  necesar   ca prin  act  
administrativ   să  desemnați    o  persoană din  cadrul  Serviciului Public Comunitar  Local privind 
Evidența  Persoanelor  Dumbraveni , judetul Vrancea,responsabil cu protecţia datelor cu caracter 
personal la nivelul acestui  serviciu  public. 

            Propun pe doamna Toma  Silvia  , inspector , grad profesional superior  care  este  persoana  
desemnata  si cu  atributii pe  sef serviciu  in  cadrul SPCLEP Dumbraveni , dar  si  cu atributii  privind  
registrul electoral de la nivelul UAT  Comuna  Dumbraveni .    

           Fişa postului va fi suplimentată cu atribuţiile cuprinse în Regulamentul nr. 679/2016 pentru 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date ,respectiv: 

-informarea şi consilierea conducerii institutiei , precum şi a angajaţilor care se ocupă de 
prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului nr. 679/2016 şi a 
altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor; 
-monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului nr. 679/2016, a altor dispoziţii de 
drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor  institutiei în 
ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi 
acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, 



-furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei 
datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35 din 
Regulamentul nr. 679/2016; 

-cooperarea cu autoritatea de supraveghere; 

            -asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele 
legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36 din Regulamentul nr. 
679/2016, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune. 

In exercitarea atribuţiilor stabilite în Regulamentul nr. 679/2016, responsabilul cu protecţia 
datelor are obligaţia de respecta secretul sau confidenţialitatea, în conformitate cu dreptul Uniunii 
sau cu dreptul intern şi este responsabil direct pentru realizarea acestor atribuţii. 

 In  condițiile   legii , vă  rog  să dispuneți. 

                                                       Secretar al   comunei    Dumbrăveni,  

                                                                    Gina-Daniela    CHIRIȚĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


