
                    

                                                                                                                                      
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 
PRIMARUL COMUNEI      

                                                    DISPOZITIE 
                                  privind desemnarea doamnei BANCOȘ SIMONA-NADIA, 
                                              responsabil cu protecția datelor cu caracter personal   
 

Având în vedere prevederile; 

            - Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare; 

            - Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare; 

   -  art. 37-39 din Regulamentul Parlamentului European și Consilului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - GDPR); 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2), alin. (3) și alin. (5), art. 63 alin. (1) lit. d) raportat la alin. (5) lit. (e) 

coroborate cu cele ale art. 74 și art. 128 ,art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările 

şi completările ulterioare. 
Primarul Comuna  Băița de sub Codru, judeţul Maramures, 

 

D I S P U N E: 

 
Articolul .1.  Se desemnează doamna BANCOȘ SIMONA-NADIA, inspector în cadrul  

compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, responsabil cu protecția 

datelor cu caracter personal ,pentru autoritățile administrației publice locale ale comunei  Baita de sub Codru. 

  Articolul .2.  Doamna BANCOȘ SIMONA-NADIA ,în calitate de  repsonsabil cu protecția datelor cu 

caracter personal  , îndeplinește  următoarele  atribuții;  

a) informează şi consiliază autoritățile administrației publice locale , precum şi angajaţii care se ocupă cu  

prelucrările de date; 

b)  monitorizează  respectarea Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, a altor dispoziţii de drept ale Uniunii sau de drept 

intern referitoare la protecţia datelor; 

c)  consiliază  autoritățile administrației publice locale, în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact 

asupra protecţiei datelor și  monitorizează executarea acesteia; 

d)  cooperează  cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și reprezintă 

punctul de contact cu aceasta; 

e) ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, 

luând în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării,  în îndeplinirea sarcinilor sale; 

f) creează, conduce și păstreză o evidență a tuturor categoriilor de operațiuni de prelucrare efectuate în numele 

autorităților administrației publice locale.  

Articolul .3 Cu atribuțiile prevăzute la art. 2 se completează fișa postului, persoanei prevăzute la art. 1 

  Articolul .4.. Prezenta dispozitie se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a 

instituției  la adresa: www.baitadesubcodru.ro, si afişare  la sediul primăriei  comunei Băița de sub Codru în spațiul 

accesibil publicului şi se comunică prin grija secretarului comunei; 

   - Institutia Prefectului – Judetul Maramures,  

  -doamnei BANCOS SIMONA-NADIA 

- personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Băița de sub Codru. 

 
PRIMAR 

    DUMUȚA  AUREL  
                                                                                                                                           Avizat pentru legalitate 

             SECRETAR 

                                    DRAGOŞ   TRAIAN 

          
Băiţa de sub Codru  

la  18.05.2018.  
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