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H O T A R A R E A   NR.83 

    privind aprobarea instalării unui sistem video în punctele strategice ale 
comunei Crucea,   judeţul Constanţa  

 
Consiliul Local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, în şedinţa ordinară 

din 31.10.2016 ,  
Examinand Referatul de specialitate nr.5784/19.10.2016 prin care se 

propune instalarea unui sistem de supraveghere video si amplasarea unui numar de 
48 camere  în  puncte strategice vulnerabile sub aspectul comiterii faptelor antisociale, 
având drept scop atât diminuarea furturilor şi a distrugerilor de bunuri de pe domeniul 
public cât şi creşterea gradului de siguranţă a cetatenilor; 

Având in vedere: 
-  avizul de legalitate dat nr.403/RS/24.10.2016 dat de secretarul comunei ; 
- prevederile art.17, alin.2 din H.G.301/2012 privind aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a Legii nr..333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor si protecţia persoanelor; 

- prevederile art. 2, art.4, art.5 si art.13 din Decizia nr.52/2012 emisa de 
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

- raportul comisiei de specialitate juridical si de disciplina, amenajarea 
teritoriului siurbanism inregistrat sub nr.409/RS/31.10.2016; 

Conform  prevederilor art.6, alin.3 din Legea 24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative si ale art.44 din Legea 
administraţei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare, 

In conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.”d” si alin.6, lit.”a”, pct.7 si 
art.124 din Legea administraţei publice locale nr.215/2001, republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare 
     In temeiul dispozitiilor art.45, alin.1 si ale art.115, alin.1, lit.”b” Legea 
administraţei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 (1) Se aprobă instalarea unui sistem de supraveghere video, prin 
montarea unui numar de 48 camere video, in  puncte strategice vulnerabile sub 
aspectul comiterii faptelor antisociale, având drept scop prevenirea savârşirii faptelor 
de natură antisocială sau de natura a aduce atingere persoanelor si/sau bunurilor de 
pe domeniul public cat şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor pe raza Comunei 
Crucea, judeţul Constanţa . 
 (2) Punctele propuse pentru montare camere de supraveghere sunt identificate 
în anexa la prezenta hotărâre. 



Art.2 Colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvaluirea 
sau orice alte operaţiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere 
video, care permit identificarea directa sau indirecta a persoanelor fizice, reprezintă 
operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ce intră sub incidenţa 
prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date . 

Art.3 Primarul comunei Crucea  va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 

Art.4 Secretarul comunei Crucea, judeţul Constanţa, va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri autoritaţilor si persoanelor interesate. 

 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de____voturi 
pentru ___voturi împotrivă  şi ____ abţineri,din totalul de _____consilieri 
prezenţi din cei ____consilieri în funcţie. 

 
 

 
 

Crucea – 31.10.2016     
 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                     Contrasemneaza,                         

                    Marian LEU                                                         SECRETAR,                    
                                                                                                                     
                                                                               Reveicuta GURGU  
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JUDETUL CONSTANTA 
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PRIMAR 

Nr.403/RS/24.10.2016  

 
AVIZ DE LEGALITATE 

dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea instalării unui sistem video în 
punctele strategice ale comunei Crucea,   judeţul Constanţa  

 
 
Competenta : art.45, alin.1 si ale art.115, alin.1, lit.”b” Legea administraţei publice 
locale nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de  Referatul de specialitate al inregisrat 

sub  nr. 5784/19.10.2016  
 
Dreptul material: prevederile art.36, alin.2, lit.”d” si alin.6, lit.”a”, pct.7 si art.124 din 
Legea administraţei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul cu votul majoritatii 

consilierilor locali în funcţie - art.45  , alin 2, li.a din Legea  nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta ,  din 
data de 31.10.2016 
 
 
 
 
Data: 24.10..2016                                                                          SECRETAR UAT , 

                        
                                   
                                               Reveicuta GURGU  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 Consider oportună şi necesară achiziţionarea de echipamente specifice 

monitorizarii video din următoarele considerente:  

 la nivelul comunei Crucea , s-a constatat o creştere a numărului 

infracţiunilor. 

 un sistem stradal de supraveghere vine în întâmpinarea autorităţilor 

care au ca obiectiv asigurarea ordinii şi liniştii publice, paza şi 

protecţia obiectivelor de interes public, precum şi a celor care 

desfăşoară activităţi de combatere a criminalităţii.      

 achiziţionarea de echipamente specifice  va contribui la creşterea 

calităţii vieţii locuitorilor comunei Crucea prin reducerea 

sentimentului de nesiguranţă, va contribui la atragerea investiţiilor 

în comuna, la creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea 

criminalităţii stradale şi va permite desfăşurarea în permanenţă a 

măsurilor preventiv-profilactice.                                                

 Se urmăreşte realizarea unui sistem stradal de supraveghere, constând în 

camere mobile şi fixe. 

 Punctele monitorizate vor fi in  zone de interes, zone adiacente instituţiilor 

de învăţământ şi a celor publice, intersecţii, zone pietonale şi zone comerciale , 

identificate in anexa proiectului de hotarare. 

 Instalarea si utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor si elementelor 

componente ale sistemului de supraveghere video se realizeaza in conformitate 

cu reglementarile legale in vigoare. 

 

Faţă de cele arătate mai sus consider că sunt îndeplinite condiţiile de 

legalitate şi oportunitate şi propun Consiliului Local al comunei Crucea  

adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect. 

  

 

VICEPRIMAR, 

 

Iulian TUDORACHE 


