
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU – Direcția pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism   

(Anexa pentru solicitanții persoane fizice Serviciul Urbanism, Autorizări și Planificare Teritorială)  

 

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

U.A.T. Județul Buzău - CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, în calitate de operator de date cu caracter 

personal, cu sediul în Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, jud. Buzău, tel: 0238-414112, fax:0238-725507, 0238-

714198, web: www.cjbuzau.ro, email: cjbuzau@cjbuzau.ro, având C.I.F. 3662495, prelucrează datele cu caracter 

personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate şi manuale, în scopul emiterii actelor 

administrative de urbanism ce sunt de competența autorității județene a administrației publice locale, respectiv 

al eliberării autorizației de construire/desființare, a certificatelor de urbanism și a altor autorizații/avize sau 

documente specifice, în conformitate cu cerințele legale privind reglementarea, amenajarea și controlul terenurilor și 

spațiului localităților prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă în domeniul urbanistic și de amenajare a teritoriului. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către autoritatea județeană și împuterniciții acesteia în 

temeiul art. 6 alin. 1 lit c),  e) și art. 9 alin. 2, lit. j) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, respectiv în vederea îndeplinirii unei obligații legale a autorității, pentru îndeplinirea unei 

sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit 

operatorul, precum și în vederea efectuării arhivării în interes public și în scopuri statistice. 

Vă informăm că, în vederea îndeplinirii scopurilor menționate anterior, prelucrăm următoarele tipuri de date cu 

caracter personal: nume și prenume, CNP, domiciliu, calitatea, numărul de telefon/fax și adresa de e-mail (exclusiv 

pentru o corespondență eficientă), date privind proprietatea (extras din Cartea funciară, titlu de proprietate, din 

documente cadastrale, topografice, urbanistice sau/ și tehnice), semnătura. De asemenea, în scopul soluționării cererii 

dumneavoastră, este necesar să prelucrăm și alte informații sau date cu caracter personal, pe care le colectăm din 

documentele oficiale emise de alte instituții sau autorități din țară.   

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către autoritate și Împuterniciții acesteia (de ex: furnizorii de servicii 

IT) și sunt transmise numai în vederea executării obligațiilor legale ale U.A.T. către autoritățile publice abilitate, după 

cum urmează: Instituția Prefectului Județul Buzău, Direcția Județeană de Statistică, Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Buzău, Agenția pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu, Ministerul Mediului, Ordinul Arhitecților din 

România, Administrația Națională ”Apele Române”, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul de Stat în 

Construcții, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Direcția de Sănătate Publică, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională, altor unități din structura administrativ-teritorială a Județului Buzău, furnizori de utilități 

(ENEL, EON, s.a), precum și la solicitarea organelor judiciare (instanțe, Parchet, Poliție), sau altor autorități 

competente de control ale statului, dacă este cazul.  

Vă informăm, totodată, că autorizațiile de urbanism și anexele acestora emise de autoritate ca urmare a solicitării 

dumneavoastră au caracter public, vor fi afișate la sediu și publicate pe site-ul web al Consiliului Județean pe toată 

perioada de valabilitate a acestora, în vederea respectării de către autoritate a cerințelor legale, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,rep., Legii nr. 544/2004 privind 

liberul acces la informațiile de interes public, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Astfel, vor 

apărea în mod public, la avizier și pe pagina de internet a autorității județene, anumite date care vă aparțin, precum: 

numele și prenumele, domiciliul, elemente de identificare a imobilului, numărul, data și obiectul cererii adresate 

autorității județene. 

Pentru îndeplinirea unuia sau mai multora din scopurile de mai sus sunteți obligat să furnizați datele complete, 

actualizate și corecte. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor legale incidente ale 

autorității (desfășurarea activității specifice, furnizarea serviciului public) și imposibilitatea satisfacerii interesului 

dumneavoastră (obținerea actului administrativ de urbanism).  

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata necesară îndeplinirii scopurilor de mai sus, respectiv 

până la expirarea termenelor legale de arhivare, și numai pe durata necesară respectării obligațiilor legale ale autorității 

sau ale împuterniciților acesteia, după care vor fi șterse/distruse din baza noastră de date. Conform legii, anumite date 

vor păstrate în arhivă permanent. 

http://www.cjbuzau.ro/
mailto:cjbuzau@cjbuzau.ro


Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor 

legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 

a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la 

opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul la 

ștergerea datelor, în condițiile prevăzute de Regulament. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului 

de date, prin: 

- poștă sau registratură, la sediul autorității din municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu. Nr. 48, jud. Buzău,  

- email la: cjbuzau@cjbuzau.ro  

 De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea 

datelor prin email la dpo@cjbuzau.ro sau telefonic la numărul de telefon 0238/41.41.12 interior 151, în zilele 

lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept 

privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal (www.dataprotection.ro).   

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor 

dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat 

asupra lor. 

Am luat la cunoștință: 

Numele și prenumele                                                                                                                                                    

………………………..........…................................                                                                                                                                       

Semnătura.………….........................….                                                             Data………...... 
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