
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA REBRI~OARA 
CONSILIUL LOCAL REBRI~OARA 

HOTARARE 
privind aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal al 

comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud 

Consiliul Local al Comunei Rebrisoara, intrunit in ~edinta ordinara din data de 
29 noiembrie 2022, in prezenta a 13 consilieri ; 
Avand in vedere : 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri~oara inregistrat sub nr. 69 
din 17.10.2022; 
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara, 1nregistrat cu nr.5867 / 
19.10.2022; 
-Raportul compartimentului de achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Rebri~oara, privind aprobarea Regulamentului sistemului de 
suprav~ghere video stradal al comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud, Inregistrat cu 
nr.5868 /19.10.2022; 
-Anuntul nr. 5854/17.10.2022 privind initiere proiectuluide hotarare privind aprobarea 
Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal al comunei Rebri~oara; 
-Procesul -verbal de afi~are nr.5855/17.10.2022 al proiectului de hotarare privind 
aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal al comunei 
Rebri~oara; 
-Procesul -verbal de dezafi~are nr.6366 /17.11.2022, al proiectului de hotarare nr. 
69/17.10.2022; 
-Avizul consultativ nr.6498/29.11.2022 al Comisiei pentru buget , finante, activitati 
economice, administrarea domeniului public ~i privat al comunei , amenajarea 
teritoriului ,urbanism din cadrul Consiliului local Rebrisoara; 
-A vizul consultativ nr.6499/29 .11.2022 al Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, 
activitati social culturale, culte , activitati sportive, agreement, turism, servicii publice si 
comert din cadrul Consiliului Local Rebrisoara; 
-Avizul consultativ nr.6500/29.11.2022 al Comisiei pentru administratia publica locala, 
juridica ,apararea ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor , 
protectie sociala , protectia mediului , agricultura si silvicultura din cadrul Consiliului 
local Rebrisoara; 
-Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice 1n ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu 
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 
95/46/CE ( regulamentul general privind protectia datelor) ; 
-Legea nr.190/2018 privind masuri de punere 1n aplicare a regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European~i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 



protectia persoanelor fizice In ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ( 
Regulamentul privind protectia datelor ); 
-prevederile art.15, art.18 alin.(2) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Hotararea Guvemului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i protectia 
persoanelor, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-Art. 7- din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

in temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.d),alin.7 lit.g); art.155 (1) lit.d), (5) 
lit.c); art. 139 alin. l si art.196 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind 
Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARA~TE 
ART.I. - Se aproba Regulamentul sistemului de supraveghere video stradal al comunei 
Rebri~oara, judeµil Bistrita-Nasaud, conform Anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.2 Hotararea se aduce la cuno~tinta publica prin publicare pe site-ul 
www.primariarebrisoara.ro , in termne de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre 
prefect. 
Art.3 Prezenta hotarare poate fi atacata ]a instanta de contencios administrativ In 
conditiile Legii nr.544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare . 
Art.4.Cu ducerea la Indeplinere a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei 
Rebri~oara. 
Art.5. Prezenta hotarare s-a adoptat de catre Consiliul Local al comunei Rebri~oara 
astfel: din totalul de _ 13 _ consilieri prezenti la ~edinta,_ 13 _ consilieri voturi "pentru" 
_ 0 _ voturi " abtineri"~i _ 0 _ , voturi" impotriva ". 

Art~6 .Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei cu: 
-Jnstitutia Prefectului Judetul Bistrita -Nasaud 
-Primarul comunei Rebri~oara; 

- Postul de Politie Rebri$oara. 
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