
R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA BUCOV 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR 22 din 16 martie 2020 

privind aprobarea achiziționării și instalării unor sisteme de supraveghere video   la sensurile giratorii și în 
alte locații din comuna Bucov, jud Prahova 

 
 
 
 
Vazând: 

Prevederile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor și protecția persoanelor-
republicată; 
Prevederile art 2, 4 ,5 si 13 Decizia nr.52/2012 privind prelucrarea  datelor cu caracter  personal pentru 
utilizarea mijloacelor de supraveghere; 
Referatul de specialitate întocmit de către șeful poliției locale  Bucov dl Mardare Ion înregistrat sub 
nr.7409/16,03,2020; 
Referatul de aprobare al domnului primar Savu Ion inregistrat sub nr 7410/16.03.2020; 
Raportul de avizare al comisiei juridice dar și economice; 
In temeiul prevederilor art 129 alin (1), alin (2) lit ”e ”, alin (7) lit g) din OUG nr 57 /2019 privind codul 
administrativ ; 
 
CONSILIUL LOCAL BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA, HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. Se aprobă achiziționarea și instalarea unui sistem de supraveghere video prin montarea de camere 
video la sensurile giratorii și în alte locații  din comuna Bucov având drept scop prevenirea savârșirii 
faptelor de natură antisocială sau de natura  de a aduce atingere persoanelor si bunurilor de pe domeniul 
public , cât și creșterea gradului de siguranță  a cetățenilor de pe raza comunei Bucov. 
Art.2.Colectarea , înregistrarea stocarea , utilizarea , transmiterea , dezvăluirea sau orice  alte operațiuni  
de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere  video  care permit identificarea directă  sau 
indirectă  a persoanelor fizice se va face cu respectarea  Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor  cu 
privire la prelucrarea datelor  cu caracter personal  și libera circulație a acestor date . 
Art.3. Primarul comunei Bucov prin aparatul de specialitate  va duce la îndeplinire prevederile acestei 
hotărâri. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al  comunei Bucov Instituției 
Prefectului, Biroului Financiar contabil-compartiment achiziții publice. 
 
                    Președinte de ședință,                                      Contrasemnează, 
                              Consilier local,                                    Secretar general al comunei Bucov, 
                             Cojocaru Aurel                                      Nae Florentina Cristina  
 

Proiect inițiat de primar, 
SAVU ION 


