
ROMÂNIA 
JUDEŞUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind desemnarea persoanei responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal, Ia 

nivelul Primăriei şi al Consiliului Coşna, Judeţul Suceava

Pardău Gavril, primar al comunei Coşna, judeţul Suceava,
Având în vedere:
-Referatul nr. 5404 din 18.09.2018 prezentat de secretarul comunei Coşna;
Luând în considerare prevederile:
-art.37 alin. (1) lit. ”a”, alin. (5), art. 39 din Regulamentul (UE) 2016/679 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);

-art. 10 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentul 
(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 baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „e”, art. 68 alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), 
lit.”a” din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

D I S P U N :
Art. 1. începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, se desemnează 

persoană responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal, la nivelul Primăriei şi a 
Consiliului Local Coşna, Judeţul Suceava, doamna Dorofiiesei Mihaela, referent în aparatul 
de specialitate al primarului comunei Coşna.

Art. 2. (1) în exercitarea atribuţiilor sale, responsabilul cu protecţia datelor cu 
caracter personal, de la nivelul Primăriei şi a Consiliului Local Coşna, Judeţul Suceava, va 
avea următoarele atribuţii principale:
a) informarea şi consilierea conducerii Primăriei Coşna, precum şi a angajaţilor care se ocupă 
de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului 2016/679 şi al 
altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor;
(b) monitorizarea respectării Regulamentului 2016/679, a altor dispoziţii de drept al Uniunii 
sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor Primăriei Coşna în ceea ce 
priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile 
de sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi 
auditurile aferente;
(c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei 
datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35 al 
Regulamentului 2016/679 ;
(d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
(e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele 
legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36 al



Regulamentului 2016/679, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă 
chestiune.

(2) In îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecţia datelor ţine seama în 
mod corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, 
domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării.

Art. 3.(1). Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la 
data luării la cunoştinţă de prevederile acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a 
acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa 
Primarului Comunei Coşna, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în 
termen de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită 
se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în termen de 6 luni de Ia:

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii;
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării 

termenului legal de soluţionare a cererii;
d) data expirării termenului de 30 zile, calculat de la comunicarea actului administrativ 

emis în soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;
(5) Pentru motive temeinice, cererea la instanţa competentă poate fi introdusă şi peste 

termenul prevăzut la alin. (4), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data 
luării la cunoştinţă sau data introducerii cererii, după caz.

Art.4.0dată cu emiterea prezentei dispoziţii se abrogă dispoziţia nr.77/2018.
Art. 5. Secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa 

celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi 
legalitate.

Coşna, 19.09.2018 
Nr. U i

PRIMAR, 
tvril Pardău

S°CÊ Jh'X

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR COMUNĂ, 

Mariartulvan



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.5404 din 18.09.2018

R E F E R A T

Domnule Primar,

Subsemnata Ivan Mariana, secretar al comunei Coşna, în baza prevederilor 
Regulamentului general privind protecţia datelor GDPR 679/2016, al Parlamentului European 
şi al Consiliului 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), vă aduc la cunoştinţă, propunerea 
privind desemnarea altei persoane din cadrul structurii proprii, responsabilă cu protecţia 
datelor, întrucât în conformitate cu prevederile art.38 alin.6 din Regulamentul UE2016/679, 
persoana împuternicită se asigură că niciuna dintre aceste sarcini şi atribuţii nu generează un 
conflict de interese, având mai multe atribuţii cu privire Ia date cu caracter personal;

La art. 37 alin. (1) se specific cazurile în care este obligatorie desemnarea unui 
responsabil cu protecţia datelor. Astfel, la lit. ”a” se arată că, este obligatorie desemnarea unui 
DPO atunci când prelucarea este efectuată de o autoritate publică sau un organism 
public cu excepţia instanţelor care acţionează în exerciţiul funcţiei lor iurisdictionale.

Având în vedere că prevederile art. 10 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere 
în aplicare a Regulamentul (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) prin care se prevede desemnarea 
şi sarcinile responsabilului cu protecţia datelor;

Responsabilul cu protecţia datelor poate fi angajat al operatorului/persoanei 
împuternicite de operator sau poate să-şi îndeplinească sarcinile pe baza unui contract de 
prestări servicii.

Faţă de cele arătate, vă rog să dispuneţi.


