
 

R O M A N I A 

JUDETUL NEAMT 

COMUNA DOBRENI 

P R I M A R , 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 15 din 06.02.2020 

 

privind desemnarea responsabililor cu protecția datelor cu caracter  

personal din cadrul Primariei Dobreni 

 

 

          Primarul  comunei Dobreni, judetul Neamţ ; 
          Având în vedere: 

            Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și 
completările ulterioare; 
            Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
            Art. 37-39 din Regulamentul Parlamentului European și Consilului Uniunii 
Europene 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) 

- (General Data Protection Regulation - GDPR); 

             Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal nr. 99/2018 privind încetarea aplicabilităţii unor acte  

normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, 
 

       În temeiul dispoziţiilor art. 155  “Atributiile primarului”,  alin. (1), lit.a), si   

alin. 2, lit. c), art 156 „Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului”, 

precum si art.196, “Tipurile de acte administrative”, alin.1, lit.b) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ 

Emit următoarea: 

DISPOZIŢIE 

 
      Art. 1. – Se desemnează responsabili cu protecția datelor cu caracter personal 
pentru autoritățile administrației publice locale ale comunei Dobreni doamna Petrescu 
Sanda Daniela secretar general al UAT si domnul Mancas Mihai Octavian, consilier 

juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Dobreni 
      Art. 2. – Persoanele prevăzută la art. 1 îndeplinesc următoarele  sarcini, în calitate 
de repsonsabili cu protecția datelor cu caracter personal: 

a) informează şi consiliază autoritățile administrației publice locale , precum şi 
angajaţii care se ocupă cu  prelucrările de date; 



b)  monitorizează  respectarea Regulamentului privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date, a altor dispoziţii de drept ale Uniunii sau de drept intern 
referitoare la protecţia datelor; 

c)  consiliază  autoritățile administrației publice locale, în ceea ce priveşte 
realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor și  monitorizează executarea 

acesteia; 

d)  cooperează cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal și reprezintă punctul de contact cu aceasta; 

e) ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de 
prelucrare a datelor cu caracter personal, luând în considerare natura, domeniul de 

aplicare, contextul și scopurile prelucrării,  în îndeplinirea sarcinilor sale; 

f) creează, conduce și păstreză o evidență a tuturor categoriilor de operațiuni 
de prelucrare efectuate în numele autorităților administrației publice locale.  

 Art. 3.- (1) Cu atribuțiile prevăzute la art. 2 se completează fișa postului, 
persoanelor prevăzute la art. 1. 

(2) Pentru îndeplinirea sarcinilor, responsabili cu protecția datelor cu caracter 
personal, beneficiazaă de următoarele resurse: 

     a) sprijin activ al funcției din partea conducerii; 
     b) alocarea de timp pentru îndeplinirea atribuțiilor sale; 
     c) comunicare oficială, către toți angajații, a Dispoziției de desemnare; 
     d) sprijin, reacții și informații din partea tuturor compartimentelor ale 

aparatului de specialitate al primarului comunei; 

     e) perfecționarea pregătirii profesionale. 

       Art. 3. – Cu data prezentei dispozitii se revocă și își încetează aplicabilitatea 
orice alte prevederi contrare. 

Art. 4. - Prezenta dispoziţie se comunică, prin intermediul secretarului general 

al comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Neamt, precum şi 

persoanelor interesate. 

      

 

                       

 

                                                               

       PRIMAR,                                                 SECRETAR GENERAL                                       

Vasilica  CRETU                                             Sanda Daniela Petrescu 
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