
        
 

 R O M Â N I A  
JUDE UL TIMIŞ 
P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 
 

                                               Dispozi ia  
                                           Nr. 12 din 13 februarie 2018 
 

privind desemnarea unor persoane responsabile cu protec ia datelor cu 
caracter personal în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Eviden ă a 

Persoanelor Dudeştii Noi 
 

 Având în vedere: 
- Legea nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ie a acestor date, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- O.U.G nr. 97/2005 privind eviden a, domiciliul, reşedin a şi actele de 
identitate ale cetă enilor români, republicată, 

- H.G nr. 1367/2009  privind înfiin area, organizarea şi func ionarea 
Direc iei pentru Eviden a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, 

- Ordinul nr. 52 din 18 aprilie 2002 al Avocatului Poporului  privind 
aprobarea cerin elor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter 
personal, 

- Decizia nr. 95/2008 a Preşedintelui A.N.S.P.D.C.P, 
- Instruc iunile ministrului administra iei şi internelor nr. 27/2010 

privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea 
securită ii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către 
structurile/unită ile M.A.I, 

- Regulamentul de organizare şi func ionare al. D.E.P.A.B.D şi al 
Serviciilor publice comunitare de eviden ă a persoanelor, 

- Procedura privind măsurile de protec ie a datelor cu caracter personal 
în cadrul D.E.P.A.B.D şi al structurilor aflate în subordonare/coordonare în 
legătură cu folosirea şi distrugerea documentelor tipărite ce con in date cu 
caracter personal, 

-  Fişele posturilor personalului care aplică procedura, 
În temeiul prevederilor art. 63, art. 68 și art.115 lit. a din Legea 

administra iei  publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare,   

 
 
 
 



 
                          Primarul comunei Dudeştii Noi  

      DISPUNE: 
 
Art.1.-  Se numesc următoarele persoane ca responsabile cu protec ia datelor 
cu caracter personal, care vor supraveghea respectarea normelor şi a regulilor 
de protec ie a prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul S.P.C.L.E.P 
Dudeştii Noi: 

a) D-na Maria BOGDAN, în calitate de șef serviciu în cadrul Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Dudeștii Noi; 

b) D-na Nina PANTEA în calitate de referent III superior în cadrul 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Dudeștii 
Noi;  

       
Art.2.- Prezenta dispozi ie se comunică, prin grija secretarului în termenele 
stabilite de lege, următorilor:     

- Prefectului jude ului Timiş pentru exercitarea controlului de 
legalitate 

- Direc iei de Eviden ă a Persoanelor Timiș 
- D-nei Maria Bogdan 
- D-nei Nina Pantea 
 
 
 
 
 

             Primarul comunei  Dudeștii Noi, 
                         Alin-Adrian NICA                          
                                                                                                Avizat pentru legalitate: 
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                        Jur. Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
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