
ROMANIA
JUDETUL COVASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 28I2OI9
privind aprobarea achizifionirii, instalirii qi utilizirii sistemului de supraveghere video

pe teritoriul comunei Moacqa

Consiliul Local al Comunei Moacqa, in Eedin{i ordinarfl din data de 24 iunie
2019;

Avind in vedere Expunerea de motive nr. 1.020120.06.2019 a primarului comunei

Moacqa, iniliatorul proiectului de hotdrdre;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 1.021120.06.2019 al Compartimentului

contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei MoacEa;

Avind in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administarea
domeniului public qi privat, patrimoniu, economic, buget, finanfe, agriculturd qi dezvoltare

regionalf,, al Comisiei pentru sin[tate, familie, protec]ie sociald gi culte, invdtdmint, culturd qi

qtiin![ tineret qi sport, respectiv al Comisiei pentru administra]ie local6, juridicd, ordine

publica, drepturile omului, legislalia muncii qi disciplind, amenajarea teritoriului, urbanism,
proteclia mediului qi turism ale Consiliului local al Comunei Moacqa;

Avdnd in vedere H.C.L nr. 2212019 privind rectificarea bugetului local general al

comunei Moacqa pe total Ei pe secliunile de funclionare qi de dezvoltare, precum qi

modificareaProgramului de investilii pe anul 2019;
Av6nd in vedere:

- art.7 alin. (2) din Codul civil;
- ari. 24 Jit. f din Legea cadru a descentralizdrri

completdrile ulterioare ;

- Secliunea a 4-a Domeniu de aplicare din Legea nr.

cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Legea nr. 27312006 a finanlelor publice locale, cu modificdrile qi completlrile

ulterioare ;

- Legea nr. 33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi proteclia
persoanelor, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Decizia preqedintelui Autoritalii Nationale de Supraveghere a Prelucririi Datelor cu

Caracter Personal nr.5212012 privind preluOrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea
mijloacelor de supraveghere video, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art.36 alin. (1) qi (2) lit. b -d, alin. (6) pct.7,8, 11, 13

din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modif,rcSrile qi

completdrile ulterioare ;

in temeiul art.45 alin. (2) qi art. 1i5 alin. (l) lit. b din Legea administra(iei publice

locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
HOTAnA$rE

Art. 1. - Se aprobd achizilionarea, instalarea qi utilizarea sistemului de supraveghere

video - Infrastructura IP, in comuna Moacqa, av6nd caracteristicile prezentate in anex[ la
prezenta hotdrdre din care fac parte integrantd.

ff. 19512006, cu modificdrile qi

98 1201 6 privind achiziliile publice,



Art.2. - Sistemul de supraveghere prevdzutlaart.l se realizeazd,in scopul:

a) prevenirii gi combaterii savdrqirii infrac{iunilor;
b) supravegherii traficului rutier qi constatarea inc[lcf,rii regulilor de circula[ie

rutiera;
c) asigurirn pazei qi protecfiei persoanelor, bunurilor gi valorilor, a imobilelor gi a

instala{iilor de utilitate public6, precum qi a imprejmuirilor afectate acestora.

(3) Achizilionarea, instalarea gi utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor gi

elementelor componente ale sistemului de supraveghere video -Infrastructura IP se realizeazd

in conformitate cu reglementirile legale in vigoare.
Art. 3. - Se mandateazdprimarul comunei Moacqa sd indeplineascd orice atribufie

a Consiliului Local al Comunei Moacqa cu privire la punerea in aplicare aprezentei hotdrAri.

Art. 4. - Cu executarea prezentei hotdr6ri se incredinleazd primarul comunei Ei

Compartimentul contabilitate din cadrul Primdriei comunei Moacsa.

MoacEa, la24 iume2019.
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