
                                                                                         

             ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                        Nr. 49/24.11.2022 

COMUNA CORNEŞTI 

Consilier local Adrian CRĂCIUN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind filmarea,  înregistrarea audio-video, stocarea și difuzarea în direct a ședințelor 

Consiliului Local Cornești  

 

         Adrian CRĂCIUN –consilier local din partea Partidului Național Liberal în Consiliul local  

Cornești, judeţul Dâmboviţa. 

Având în vedere : 

- prevederile art. 15, art.31 alin.(1) și (2), art. 121 alin (1) şi (2)  din Constituţia României, 

republicată; 

- prevederile articolului 4 şi articolului 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, 

- Prevederile art.5 lit.ee, art.129 alin.(2) lit.”a” alin.(14), art.138 alin.2 lit.”c”, art. 140 alin. (1), 

art.211  precum și art.200, art.240 alin.2, art.242 alin. (1) și alin. (5), art.243 alin.(1) lit.”a” lit.”e”  

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ  cu modificările 

şi completările ulterioare, 

- Regulamentul (UE)nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce  

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de  

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu 

relevanta pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR); 

-Prevederile Legii nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia 

persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protectia datelor); 

-Prevederile Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii 

private in sectorul comunicatiilor electronice, modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă  

de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie  

1981,modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile  de interes public; 

- Prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art.40 -42, art.46, art.80-83 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- hotărârea Consiliului Local al comunei Cornești nr. 38/22.06.2021 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare; 

- prevederile art. 1- 2, art. 4 – 7, art.12 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul art.136 alin.(1) –(2), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                            

                                                         SE  P R O P U N E: 

          Art.1.(1)- Filmarea,  înregistrarea audio-video, stocarea și difuzarea în direct pe internet a 

ședințelor Consiliului Local Cornești. 

         (2)- Filmarea,  înregistrarea audio-video, stocarea și difuzarea în direct pe internet a  

ședințelor Consiliului Local Cornești se face cu respectarea  Regulamentului (UE)nr.679 din 27 

aprilie 2016 privind 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind 

libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

         Art.2.(1)- Pentru îndeplinirea prevederilor art. 1 se va achiziționa echipamente pentru 

filmarea,  înregistrarea audio-video, stocarea și difuzarea în direct pe internet a ședințelor 

Consiliului Local Cornești. 

                   (2)- Finanțarea servicilor prevăzute la art.1 se va face din bugetul local al comunei 

Cornești. 

         Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se încredințează primarul 

comunei Cornești prin Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului . 

    Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei , Instituţiei  

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, primarului comunei şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin 

afişare în format electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL 

OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative . 

 

INITIATOR, 

 

 CONSILIER LOCAL PNL 

Andrian CRĂCIUN 

 

 

 

 

 

 

CORNEŞTI  24.11.2022 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                   Nr.14610/24.11.2022 

COMUNA CORNEŞTI 

Consilier local Adrian CRĂCIUN 

  REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind filmarea,  înregistrarea audio-video, stocarea și difuzarea în direct 

a ședințelor Consiliului Local Cornești  

 

      Prin proiectul de hotărâre iniţiat propun filmarea,  înregistrarea audio-video, stocarea și 

difuzarea ședințelor Consiliului Local Cornești având în vedere unele atribuții ale consiliului 

local  conform prevederilor art.129 alin.(2) lit.”a” alin.(14) din  Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, care prevede: 

” Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii :(…) 

a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si 

organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de 

interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local;(…….)  

(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu 

exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte 

atributii stabilite prin lege.” 

 Potrivit art.138 alin.2 lit.”c”, (1) Sedintele consiliului local sunt publice. 

   (2) Caracterul public al sedintelor consiliului local este dat de (…….) 

   c) posibilitatea cetatenilor cu domiciliul sau resedinta in unitatea/subunitatea administrativ-

teritoriala respectiva de a asista la sedintele consiliului local si/sau de a le urmari pe internet, in 

conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.” 

Potrivit art. 12 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională cu modificările și 

completările ulterioare,” (1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa elaboreze si 

sa arhiveze minutele sedintelor publice. Atunci cand se considera necesar, sedintele publice pot 

fi inregistrate. 

   (2) Inregistrarile sedintelor publice, cu exceptia celor prevazute la art. 7, vor fi facute publice, 

la cerere, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, 

cu modificarile si completarile ulterioare”. 

Temeiurile juridice ale proiectului de hotărâre fiind: 

- prevederile art. 15, art.31 alin.(1) și (2), art. 121 alin (1) şi (2)  din Constituţia României, 

republicată; 

- prevederile articolului 4 şi articolului 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, 

- Prevederile art.5 lit.ee, art.129 alin.(2) lit.”a” alin.(14), art.138 alin.2 lit.”c”, art. 140 alin. (1), 

art.211  precum și art.200, art.240 alin.2, art.242 alin. (1) și alin. (5), art.243 alin.(1) lit.”a” lit.”e”  

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ  cu modificările 

şi completările ulterioare, 

- Regulamentul (UE)nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce  

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de  

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu 

relevanta pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR); 

-Prevederile Legii nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia 

persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera  
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circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protectia datelor); 

-Prevederile Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii 

private in sectorul comunicatiilor electronice, modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă  

de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie  

1981,modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile  de interes public; 

- Prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art.40 -42, art.46, art.80-83 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- hotărârea Consiliului Local al comunei Cornești nr. 38/22.06.2021 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare; 

- prevederile art. 1- 2, art. 4 – 7, art.12 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

        Având în vedere faptul ca informaţiile de interes public in special dezbaterile în Consiliului 

Local Cornesti nu sunt cunoscute de către cetateni iar multe din subiectele dezbaterilor din 

şedinţe sunt transmise distorsionat sau inexact in teritoriu propun înregistrarea audio-video a 

şedinţelor Consiliului Local Cornesti. 

Serviciul este necesar pentru sustinerea  transparentei decizionale si de acces la  

informaţiile de interes public conform prevederilor Legii 52/2013 si legii 544/2001. 

              In acest sens propun aprobarea finanţării din bugetul local a achiziției de echipamente 

pentru filmarea,  înregistrarea audio-video, stocarea și difuzarea în direct pe internet a ședințelor 

Consiliului Local Cornești. 
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        INITIATOR 

       Consilier local , 

    Adrian CRĂCIUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


