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Privind aprobarea -"Jl?l*Hiri intern de fotosire gi securitate a sistemurui rr
Consiliul local al oragului Cimpenijudelul Alba,intrunit in gedin!5 public5 ordinar5 la data de

28.03.2013 ,lu6nd in dezbatere proiectul de hot5r6re iniliat dL primaiul oragului Cimpeni.
Av6nd in vedere:

-raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local C?mpeni
-expunerea.de motive a primarului oragului Cimpeni

-referatul nr.3563/21.03.2013 al comp.informaticS din cadrul aparatului de specialitate alprimarului
- prevederile art.36 alin.3 lit a din Legea 2L5/2OOL a administraliei publice

loca le, repu b I icatS,cu mod ifi cd ri le 9i com pleti ri le u lteriola re,
-Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele mEsuri pentru asigurarea transparenleiin
exercitarea demnititilor public.e, a funcJiilor publice giin mediul dL afaceri, prevenirea gi
sanctionarea coruptiei,cu modif. gi complet. ulterioare
-Legea 50612004
-Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru proteclia persoanelorcu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal gi libera circulalie 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 a
prelucr5rilor de date cu caracter personal.
-HotHr6re nr. 781 din 25 iulie 2002 privind proteclia informaliilor secrete de serviciu.
-Lege nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind proteclia informaliilor clasificate.

In baza aft.45 al.1 din Legea2L5l2001 a administraliei publice locale,republicatii,

HorAnAgrE:

ART.I:Se aprobi Regulamentul intern de folosire gi securitate a sistemului IT conform
anexei care face parte integrant6 din prezenta hot5r6re.

ART.2: ,'Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotir6ri se incredinleaz5
Primarul,viceprimarul, secretarul oragului Cimpeni ,comp.informatic6,compartimentele din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ART.3:Secretarul oragului Cimpeniva asigura publicitatea prezentei hot6rAri.
ART.4:Prezenta hotirAre a fost adoptati cu un num6r de L4 voturi favorabile

valabil exprimate,care reprezint5 93o/o din num5rulconsilierilorin funclie (93o/o din numirul
consilierilor prezenti)
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