
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIE
 
 
 

HOTĂRÂREA NR

Comunei Ulie
sistem de supraveghere video pe 

Consiliul Local al Comunei

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:

Expunerea de motive 
Harghita, în vederea realizării unui sistem de supraveghere video pe DJ 
traversează unitatea administrativ
Comunei Ulieș, domnul Primar Gyorgy Sandor
compartimentului de cadastru 
nr.: 8/2018 privind aprobarea bugetului de venituri 
2018, rectificată prin HCL 21/2018.

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei
domeniului public și privat, agricultur
278/S/21.09.2018; 

Ținând seama de Hotărârea consiliului local al comunei Ulie
aprobarea asocierii Comunei Ulie
supraveghere video pe DJ 137/A 
12690/SL din 27.08.2018; 

Adresa nr.: 14374/19.06.2018 a Consiliului Jude
patrimoniu transmis în conformitate cu prevederile art. 5 al. (1) din OUG 195/2002 privind 
codul rutier cu modificările și complet

Avizul favorabil al Inspectoratului Jude

Ținând cont de prevederile legale:

Art. 35 alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind 
şi completările ulterioare; În prisma art. 91 al. (1) lit. e). Coroborat cu al. (6) lit. c). din Legea 
215/2001 privind administra
ulterioare; 

Art. 1881 și urm. din Legea nr.: 287/2009 privind Codul civil republicat
și completările ulterioare; 

Art. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică 
modificările și completările ulterioare 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 

HOTĂRÂREA NR. 47/2018 

Cu privire la aprobarea asocierii 
Comunei Ulieșcu Județul Harghita, în vederea realizării un

sistem de supraveghere video pe DJ 137/A 

Local al Comunei Ulieș, 

procedura premergătoare adoptării actului: 

Expunerea de motive pentru aprobarea asocierii U.A.T.Comunei Ulie
Harghita, în vederea realizării unui sistem de supraveghere video pe DJ 
traversează unitatea administrativ-teritorialănr. 254/S/03.09.2018, ini

Primar Gyorgy Sandor;Raportul compartimentului de
compartimentului de cadastru nr. 262/S/15.09.2018; Ținând cont de HCL al 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli cu bugetul general pe anul 
2018, rectificată prin HCL 21/2018. 

vizul favorabil al Comisieide specialitate pentru administrarea 
și privat, agricultură, amenajarea teritoriului 

ărârea consiliului local al comunei Ulieș nr.: 27/2018 privind 
aprobarea asocierii Comunei Ulieș cu Județul Harghita, în vederea realizării unui sistem de 
supraveghere video pe DJ 137/A și Obiecția de legalitate a Instituției prefectului nr.: 

Adresa nr.: 14374/19.06.2018 a Consiliului Județean Harghita, Direcția General
conformitate cu prevederile art. 5 al. (1) din OUG 195/2002 privind 

și completările ulterioare; 

Avizul favorabil al Inspectoratului Județean de Poliție 686.024/22.03.2018;

Ținând cont de prevederile legale: 

din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările 
În prisma art. 91 al. (1) lit. e). Coroborat cu al. (6) lit. c). din Legea 

215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările 

și urm. din Legea nr.: 287/2009 privind Codul civil republicat

2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu 
ările ulterioare și prevederile art. 553 al (1) și art. 555 al. (1) din Legea 

 

ării unui 

ei Ulieș cu Județul 
Harghita, în vederea realizării unui sistem de supraveghere video pe DJ 137/A care 

2018, inițiată de primarul 
compartimentului de specialitate al 

Ținând cont de HCL al Comunei Ulieș 
și cheltuieli cu bugetul general pe anul 

pentru administrarea 
ă, amenajarea teritoriului și urbanism nr.: 

ș nr.: 27/2018 privind 
a, în vederea realizării unui sistem de 

și Obiecția de legalitate a Instituției prefectului nr.: 

țean Harghita, Direcția Generală 
conformitate cu prevederile art. 5 al. (1) din OUG 195/2002 privind 

țean de Poliție 686.024/22.03.2018; 

publice locale, cu modificările 
În prisma art. 91 al. (1) lit. e). Coroborat cu al. (6) lit. c). din Legea 

republicată cu modificările și completările 

și urm. din Legea nr.: 287/2009 privind Codul civil republicată cu modificările 

și regimul juridic al acesteia cu 
și prevederile art. 553 al (1) și art. 555 al. (1) din Legea 
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nr.: 287/2009 privind Codul civil
din Legea 215/2001 privind administra
completările ulterioare; 

Art. 6 din Regulamentul
aprilie 2016 privind protecția p
caracter persoanl și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE privind Regulamentul genera

În temeiul prevederilor
art.115, alin. (1) lit. b) din Legea 
modificările şi completările ulterioare;

Art. 1.Se îndreptează Hotărârea Consiliului 
aprobarea asocierii Comunei Ulie
supraveghere video pe FJ 137/A.

Art. 2.În modelul contractului de asociere de pe lângă Hotărârea Consiliului Local se 
va completa și modifica litera c) din articolul 5.2. care va avea urm
funcționării Sistemului de supraveghere video pe durata
desemnarea cel puțin a unei persoane autorizate (operator autorizat conform prevederilor 
legale în vigoare și conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679) care s
și să opereze sistemul de supraveghere, să verifi
județul Harghita despre orice eveniment constatat cu interes din perspectiva competențelor 
legale ale Consiliului Județean Harghita, s
de cel mult o zi lucrătoare de la producerea disfunc

Art. 3.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin
primarul Comunei Ulieș domnul Gyorgy Sandor.

Art.4.Prezenta hotărâr
Județului Harghita,precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.
fi anexată Hotărârii nr.: 27/2018 a Consiliului Local al Comunei Ulie
respectiv abrogă dispozițiile contradictorii.

 

 Președintele ședinței

 Orban Lukacs 

  

  

 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 

nr.: 287/2009 privind Codul civil republicată cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 119 
din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modifică

Art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și a
ția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE privind Regulamentul general privind protecția datelor; 

În temeiul prevederilorart. 36 alin. (2) lit. d) și e), alin. (6) lit. a) pct. 7 şi alin. (7) lit. c)
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Se îndreptează Hotărârea Consiliului local al Comunei Ulieș nr.: 27/2018 privind 
aprobarea asocierii Comunei Ulieș cu Județul Harghita în vederea realiz
supraveghere video pe FJ 137/A. 

În modelul contractului de asociere de pe lângă Hotărârea Consiliului Local se 
și modifica litera c) din articolul 5.2. care va avea următorul cuprins: Asigurarea 

i de supraveghere video pe durata prezentului contract prin 
țin a unei persoane autorizate (operator autorizat conform prevederilor 

și conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679) care s
ă opereze sistemul de supraveghere, să verifice zilnic funcționarea sistemului, s

țul Harghita despre orice eveniment constatat cu interes din perspectiva competențelor 
țean Harghita, să anunțe orice defecțiune a sistemului în termen 
de la producerea disfuncționaliăților 

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin
ș domnul Gyorgy Sandor. 

otărâre se comunică primarului Comunei Ulie
precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. Prezenta Hotărâre va 

fi anexată Hotărârii nr.: 27/2018 a Consiliului Local al Comunei Ulie
țiile contradictorii. 

 

ședintele ședinței Contrasemnează 

 Persoana desemnată

Cu atribu

Kolumban Erzsebet

 

coroborat cu art. 119 
ă locală republicată cu modificările și 

și al Consiliului din 27 
ște prelucrarea datelor cu 

și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

e), alin. (6) lit. a) pct. 7 şi alin. (7) lit. c), 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

ș nr.: 27/2018 privind 
ării unui sistem de 

În modelul contractului de asociere de pe lângă Hotărârea Consiliului Local se 
ătorul cuprins: Asigurarea 

prezentului contract prin 
țin a unei persoane autorizate (operator autorizat conform prevederilor 

și conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679) care să gestioneze 
ționarea sistemului, să anunțe 

țul Harghita despre orice eveniment constatat cu interes din perspectiva competențelor 
țe orice defecțiune a sistemului în termen 

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, 

Ulieș Gyorgy Sandor, 
Prezenta Hotărâre va 

fi anexată Hotărârii nr.: 27/2018 a Consiliului Local al Comunei Ulieș și completează 

Contrasemnează  

Persoana desemnată 

Cu atribuții de secretar 

Kolumban Erzsebet 


