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privind aprobarea Regulamentului privind protec
la nivelul 

  Având în vedere

        -Proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Ceica 
Regulamentului privind protec
      -Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Ceica   pentru 
aprobarea Regulamentului pr
proiectul Regulamentului privind protec
responsabilul cu protecția datelor cu caracter persoal;
       - Referatul de aprobare al proiectului întocmit de  pr
       -Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului  local al comunei Ceica
 În conformitate cu:
     - prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016,privind protec
persoanelor fizice în ceea ce prive
libera circulaţie a acestor date 
general privind protecţia datelor)  precum 
punere în aplicare a Regulamentu
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec
prelucrarea datelor cu caracter personal 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec
și prevederile Codului Civil,
  În temeiul prevederilor art. 129,alin.7,lit.b),art.139,alin.3 ) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
  
             Consiliu l local al comunei Ceica,

Art.1.  Se aprobă Regulamentul privind protec
conform anexei anexă care face parte integrant
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului privind protec ţia datelor cu caracter personal  
la nivelul  Primăriei comunei Ceica  

Având în vedere : 

râre întocmit de primarul comunei Ceica privind aprobarea 
Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal, 

Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Ceica   pentru 
aprobarea Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal precum 
proiectul Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal întocmit de 

ția datelor cu caracter persoal; 
Referatul de aprobare al proiectului întocmit de  primarul comunei Ceica 
Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului  local al comunei Ceica

În conformitate cu:  
prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016,privind protec

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
ie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

ia datelor)  precum și ale  Legii nr. 190/2018 privind m
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce prive
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

6/CE (Regulamentul general privind protec
i prevederile Codului Civil, 

În temeiul prevederilor art. 129,alin.7,lit.b),art.139,alin.3 ) și  
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  

l local al comunei Ceica,  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal, 
 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

România,  jud.Bihor 
Ceica,Str.Principală, nr.67 

i fax 0259/324464 
www.primariaceica.ro 
primaria.ceica@cjbihor.ro 

ia datelor cu caracter personal  

privind aprobarea 

Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Ceica   pentru 
ia datelor cu caracter personal precum și 

ia datelor cu caracter personal întocmit de 

imarul comunei Ceica  
Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului  local al comunei Ceica 

prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016,privind protecţia 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
i ale  Legii nr. 190/2018 privind măsuri de 

lui (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
ia persoanelor fizice în ceea ce privește 

ie a acestor date și de 
6/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);precum 

și  art.196,alin.1,lit.a)  

ia datelor cu caracter personal, 
ărâre. 



          Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. 
         Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
            -Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; 
           -Primarul comunei; 
           -Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal; 
          -Site-ul comunei:www.ceica.ro; 
         -Dosar hotărâri; 
          -Dosar şedinţă.- 

 
 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                       MARIANA CORB                                                      Secretarul ge neral al comunei,  

                                                                                                        DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

 

 

Consilieri Total  – 13,  

Nr.consilieri prezen ţi -  11 

Nr.83  din 30 septembrie  2019                                                            

                                                                                                Hotărâre adoptat ă cu:11 voturi pentru  

 

 


