
 
 JUDEŢUL IALOMIŢA 
          ORAŞUL CĂZĂNEŞTI 

- P R I M A R -    
                  

D I S P O Z I Ț I E  
privind aprobarea Regulamentului privind supravegherea prin mijloace video,   

în orașul Căzănești, județul Ialomița 
 

Primarul orașului Cazanesti, județul Ialomița 
Având în vedere implementarea proiectului „Sistem de supraveghere Oraș Căzănești” 

finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R. 
În conformitate cu :  
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a directivei 95/46/CE, (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat la 
Bruxelles în data de 27.04.2016 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 119L 
din data de 04.05.2016; 

- prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor); 
           În temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

D I S P U N E: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video, în 
orașul Căzănești, județul Ialomița, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta dispoziție. 

Art. 2. Prezenta dispoziție are caracter normativ și se va aduce la cunoștință 
publică prin afișare la sediul și pe site-ul Primăriei orașului Căzănești – 
www.primariacazanestiil.ro la secțiunea Monitorul Oficial Local 

Art. 3. Prezenta dispoziție va fi comunicată viceprimarului orașului Căzănești 
și persoanelor responsabile cu gestionarea sistemului de supraveghere video pentru 
aducere la îndeplinire.                     
                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate 
       PRIMAR,                                  
                                                                      SECRETAR GENERAL, 
          STELIAN TRAIAN                            OANCEA GEORGETA 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 227 
Emisă la Căzănești 
Astăzi, 06.08.2021                                                   
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