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Privind aprobarea -"Jl?J*:f[iri intern de forosire si securitate a sistemurui rr
consiliul local al gragului cimpenijudelul Alba,intrunit in gedinl5 public5 ordinar5 la data de28'03'2013 ,lu6nd in dezbatere pioiectut a6 notar6re iniilui a'.i primarut oragutui 6mpeni.

AvSnd in vedere:
-raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cimpeni-expunerea,de motive a primarului oragului Cimpeni

-referatul nr'356312L.03.2013 af comp.informatic5 din cadrul aparatului de specialitate alprimarului
- prevederile art.36 alin.3 lit .a din Legea 21512001 a administragiei publice

locale,republicat5,cu modifictrile gi completirile ulterio"are ,---'' 
l

-Lege nr' 161 din 19 aprilie 2003 privind unele misuri pentru asigurarea transparenleiin
exercitarea demnit5lilor publice, a funcliilor publice giin mediul de afaceri, prevenirea gi
sanctiona rea coru ptiei,cu modif. 9i complet. ulterioa re
-Legea 50612004
-Lege nr' 677 din 21 noiembrie 2001 pentru proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personar gi ribera circuralie a acestor date.
-Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaliile de interes public.-ordin nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinlelor minime de securitate aprelucr5rilor de date cu caracter personal.
-Hotir6re nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecJia informaliilor secrete de serviciu.
-Lege nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind proteclia informaliilor clasificate.

In baza aft.45 al.1 din Legea21512001L administialiei publice locale,republicat5,

HorAnAgrE:
ART.I:Se aprobi Regulamentul intern de folosire gi securitate a sistemului IT conform

anexei care face parte integranti din prezenta hot6r6re.
ART.2: ,'Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotir6ri se incredinleaz5

Primarul,viceprimarul, secretarul oragului Cimpeni ,comp.informatic|,compartimentele din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ART.3:Secretarul oragului Cimpeniva asigura publicitatea prezentei hot5r6ri.
ART.4:Prezenta hotEr6re a fost adoptatE cu un numHr de 14 voturi favorabile

valabil exprimate,care reprezintE 93o/o din num5rul consilierilor in funclie (93 o/o din num5rul
consilierilor prezenti)

Prezenta se comunic5: Instit.Prefect
Primar
Viceprimar
secretar

comp.informatic5
comp. De specialitate
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NAOIC CRISTINA

Cimpeni,28.O3.20t3
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PREZENTUL REGULAKEENT VTZEA ZA:
G h:rstrucliunile pentru uttltzarea sistemului informatic din ca-dru1

PrimSriei oragului Gmpeni
o Instrucfiunile pentru securitatea sistemului informatic ai a

comunicliilor de date din cadrul Primdriei oraqului Gmpeni
Reglemetarea utilizirii stafiei de lucru
Politicile de utilizare a informafiilor gi sistemului informatic din
cadrul Primdriei oragului Gmpeni
Accesul la serviciile stafiei de lucru gi ale sistemului inforrnatic din
cadrul Pri.rnXriei oragului Ctmpeni
Reglementarea utili-erii parolelor de acces

Securitatea gi prctec{ia soft-vrare-ului gi a inforina-iiilor de pe statia d-e

lucru
e Stocarea qi transportul suporturilor externe de stocare a datelor
€ Reguli in caz de incidente sau defectdri
€ Raportarea deranjametelor hardware/software
e Politici pentru menlinearea biroului curat gi a ecranului curat
e Alte mdsuri disciplinare

ANEXE LA REGULAMENT - Proceduri cu privire Ia:
o Securitatea sistemelor informatice, de comunicafii gi securitatea

datelor
G Asigurarea accesului autortzatlastafiile de lucru gi la aplicaliile

informatice


