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Hotărârea nr. 49/2020.
privind aprobarea achiziționării, instalării şi utilizării
sistemului de supraveghere video, în comuna Ulieș

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil;;
d) art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin
utilizarea mijloacelor de supraveghere video;
f) Legea 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 679/2016.
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Ulieș, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 265/S din 07.12.2020;
b) proiectul de hotărâre nr. 268/S din 07.12.2020
c) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ulieș, înregistrat sub nr. 272/S din 11.12. 2020;
d) avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local ,
În temeiul prevederilor art. 129, al. (4), alin (2) lit.b) din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Ulieș,
adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă achiziționarea, instalarea şi utilizarea sistemului de
supraveghere video, în comuna Ulieș, având caracteristicile prezentate în Anexa1 (Oferta de
preț Consensus SRL) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Sistemul de supraveghere prevăzut la alin. (1) se realizează în scopul:
a) prevenirii şi combaterii săvârşirii infracţiunilor;
b) supravegherii traficului rutier şi constatarea încălcării regulilor de circulaţie
rutieră;
c) asigurării pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a
instalaţiilor de utilitate publică, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora.
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(3) Achiziţionarea, instalarea şi utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor şi
elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate cu
reglementările legale în vigoare.
Art. 2. - Se abilitează primarul comunei să îndeplinească orice atribuţie a
Consiliului Local al Comunei Ulieș cu privire la punerea în aplicare a prezentei hotărâri.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, primarului comunei Ulieş, Instituției Prefectului judeţului Harghita.
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