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Proiect 

 
REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI 

 

Decizie nr.3/__ 

din _____ mai 2021 

 

Cu privire la aprobarea politicii de securitate 

privind protecția datelor cu caracter personal la 

prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale  

gestionate de primăria or. Căușeni 

 

În scopul executării cadrului legal și având în vedere: 

- Raportul viceprimarului or. Căușeni, 

-  Avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orășenesc 

Căușeni, 

  în conformitate cu art. 4, 5 din Legea privind protecția datelor cu caracter 

personal nr. 133 – XVI din 08 iulie 2011, 

în baza pct. 15 din Cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter 

personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu 

caracter persoanl aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1123 

din 14 decembrie 2010, 

 în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), lit. m) din Legea privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul Orășenesc 

Căușeni, DECIDE: 

 

     1. Se aprobă politica de securitate privind protecția datelor cu caracter 

personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale  gestionate de 

primăria or. Căușeni, conform anexei parte integrantă a prezentei decizii. 

     2. Se recomandă primarului or. Căușeni de a desemna  o persoană 

responsabilă de  implementarea şi monitorizarea respectării prevederilor politicii 

de securitate a datelor cu caracter personal, care nu va avea alte responsabilităţi 

incompatibile cu sarcinile funcţiei de implementare a politicii.           

              3. Se deleagă primarului or. Căușeni dreptul de a institui  Registrul de 

evidenţă a corespondenței al Primăriei or. Căușeni și aprobarea Regulamentului 

registrului de evidenţă a corespondenței al Primăriei or. Căușeni și a altor 

regulamente și reguli necesare implementării în practică a politicii de securitate 

aprobate. 

              4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

primarului orașului Căușeni. 

               5. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 

(1), 165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere 
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prealabilă, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orășenesc 

Căușeni cu sediul pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3 

     În cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în 

termen de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căușeni, sediul central, pe 

adresa: or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 86.    

           6.   Prezenta decizie se comunică: 

- Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni; 

- Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; 

           - Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se aduce la cunoștință 

publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei orașului Căușeni și 

includerii în Registrul de stat a actelor locale. 

 

                 Primar                                                                Anatolie Donțu 

           

        Viceprimar                                                          Sergiu Babin 

 

                  Secretarul Consiliului Orășenesc                          Cucoș - Chiseliță Ala 

 


