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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 
nr.25 din 08.02.2022 

privind  desemnarea   persoanei  responsabile  cu protectia   datelor  cu caracter  
personal la nivelul Primariei  Comunei IZVOARELE SUCEVEI, județul Suceava 

 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând referatul secretarului general al comunei,înregistrat la 
nr.1002/08.02.2022, prin  care  se propune desemnarea  unei   persoane  din   cadrul 
aparatului de resort al Primarului Comunei Izvoarele Sucevei, responsabila  cu  protectia    
datelor    cu caracter    personal    la nivelul autoritatii; 

 
Ţinând cont de prevederile: 

-Legea nr.129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru 
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date; 

-Legea 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 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); 

În temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit.e şi art.196 alin.1 lit.(b) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
      D I S P U N :  

Art.1.(1) Incepand  cu data prezentei dispozitii,  se   desemneaza ca  responsabil  
cu protectia datelor cu caracter personal  la nivelul Primariei Comunei Izvoarele Sucevei, 
doamna Vasilena CHAR din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Izvoarele Sucevei judetul Suceava, care  va  duce  la indeplinire  obligatiile stabilite in 
legislatia aplicabila protectiei datelor personale pentru institutia in care isi desfasoara 
activitatea. 

(2) Fisa  postului doamnei Vasilena CHAR va  fi suplimentata  cu  atributiile 
cuprinse in Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) 2016/679 pentru protectia  persoanelor fizice  in ceea  ce priveste prelucrarea 
datelor cu caracter  personal  si  libera circulatie a  acestor date si de  abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general  privind   protectia datelor), respectiv: 

a) informarea  si  consilierea conducerii Primariei Comunei Izvoarele Sucevei,  
precum si a angajatilor care se   ocupa    de   prelucrare  cu   privire     la   obligatiile     ce   
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le  revin in   temeiul Legii nr. 190/2018 si a altor dispozitii de drept ale Uniunii sau drept 
intern referitoare la protectia datelor; 

b) monitorizarea respectarii prevederilor Legii nr. 190/2018, a   altor dispozitii de 
drept  ale  Uniunii  sau  drept   intern   referitoare    la protectia datelor si a politicilor 
Primariei    Comunei    Izvoarele Sucevei in   ceea   ce  priveste    protectia  datelor  cu  
caracter personal,    inclusiv    alocarea    responsabilitatilor si  actiunile  de sensibilizare  
si  formare  a personalului    implicat  in operatiunile    de prelucrare,   precum   si 
auditurile    aferente; 

c) furnizarea    de  consiliere   la cerere   in ceea  ce  priveste    evaluarea    
impactului asupra protectiei datelor si monitorizarea  functionarii acesteia, in conformitate   
cu  Legea nr. 190/2018; 

d) cooperarea    cu autoritatea    de supraveghere; 
e) asumarea    rolului   de  punct   de  contact   pentru   autoritatea  de  

supraveghere  privind aspectele   legate  de  prelucrare,    inclusiv  consultarea    
prealabila  mentionata  in Legea nr. 190/2018, precum   si, daca  este  cazul,  consultarea     
cu  privire   la  orice  alta chestiune. 

(3)  In exercitarea    atributiilor    stabilite   in Legea nr. 190/2018, responsabilul    
cu protectia   datelor are obligatia   de a respecta   secretul   sau  confidentialitatea,     in 
conformitate    cu dreptul   Uniunii  sau  cu dreptul   intern   si este  responsabil    in fata  
Primarului  Comunei  Izvoarele Sucevei pentru   realizarea   acestor   atributii. 

Art.2.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.              
          Art.3.Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului 
Suceava, persoanei desemnate la art.1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin  publicarea 
pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro, în Monitorul Oficial Local, la 
Secțiunea Dispozițiile Autorității Executive. 
 
 
                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 

           Secretarul general al comunei, 
Mihail MECHNO                Cătălina JURAVLE 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

