ROMANIA
JUDEŢUL ILFOV
COMUNA GRĂDIŞTEA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
Nr. 17 din 24.05.2017
privind aprobarea Regulamentului privind implementarea şi eliberarea
formatului unic al modelului card - legitimaţie de parcare
pentru persoanele cu handicap
Consiliul Local al comunei Grădiştea, judeţul Ilfov,
întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.05.2017, orele 1500
> Având în vedere:
- expunerea de motive, întocmită de Primarul Comunei Grădiştea, judeţul Ilfov,
- raportul de specialitate întocmit de responsabilul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei
Comunei Grădiştea,
- cererea nr. 1915 / 12.04.2017 a d-lui Filimon Octavian,
- avizul comisiilor de specialitate pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetului local al Comunei Grădiştea, la data de 31.03.2017. trimestrul I:
- programe de dezvoltare economico-socială, activităţi economico-financiare,administrarea
domeniului
public şi privat al comunei, juridica, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi de
disciplină,
- agricultură, protecţia mediului, gospodărie comunală, comerţ, servicii, amenajarea teritoriului şi
urbanism,
- învăţământ, sănătate, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi turism,
- prevederile art. 65 din Legea nr. 488 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art.41, alin.(l) din Hotărârea Guvernului nr. 268 / 2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap,

> în temeiul:
- art. 36, alin.(4), litera „a" raportat la art.45, alin.(l) şi (2) lit. „a" din Legea nr. 215/ 2001, a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1

Se aprobă Regulamentul privind implementarea şi eliberarea formatului unic al
modelului card - legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap, conform
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2.

Secretarul comunei Grădiştea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia: Primarului Comunei Grădiştea,
Compartimentul Stare civilă, autoritate tutelară, protecţie socială şi Instituţiei Prefectului
judeţului Ilfov.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei

Grădiştea

il

Anexă la H.C.L. nr. 17 din 24.05.2017
privind aprobarea Regulamentului privind implementarea şi
eliberarea formatului unic al modelului card - legitimaţie de parcare
pentru persoanele cu handicap

REGULAMENT
PRIVIND ELIBERAREA CARDULUI-LEGITIMATIE DE PARCARE
GRATUITĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

CAPITOLUL I. - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1:
(1) Prezentul regulament stabileşte modul de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu privire la eliberarea cardului-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare,
(2) Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social e adaptat deficienţelor lor fizice,
senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la
viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.
Art. 2:
(1) Beneficiază de dispoziţiile prezentului regulament persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în comuna
Grădiştea, după cum urmează:
a) adulţii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie eliberată de comisia superioară de evaluare
a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate,
b) reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap adulte, menţionate la lit a) sau copii care posedă
certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a Comisiei pentru protecţia
copilului.
(2) De dispoziţiile prezentului regulament, mai beneficiază şi cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe
perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România.
Art. 3:
Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un cardlegitimaţie pentru locurile gratuite de parcare.
Art. 4:
1

Eliberarea cardurilor-legitimaţie pentru locuri gratuite de parcare se face de către Primăria comunei
Grădiştea, prin Compartimentul Stare civilă, autoritate tutelară, protecţie socială, în termen de 30 de zile
de la cererea persoanei cu handicap.
Art. 5:
(1) Cardul-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap este valabil pe perioada de valabilitate a
documentului care atestă încadrarea în gradul de handicap,
(2) Cardul - legitimaţie este valabil pe tot teritoriul ţării, pentru locurile de parcare special
amenajate/semnalizate/marcate prin semn internaţional destinat parcării gratuite a mijloacelor pentru
transport persoane cu handicap.

Art. 6:
Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de
parcare gratuită.
Art. 7:
Costurile aferente eliberării cardului-legitimaţiei pentru locurile gratuite de parcare, se suportă din
bugetul local.

CAPITOLUL II. - CONDIŢII DE ELIBERARE
A CARDULUI-LEGITIMAŢIEI DE PARCARE
Art.8:
(1) În vederea obţinerii cardului-legitimaţiei de parcare, persoanele cu domiciliul ori reşedinţa în
comuna Grădiştea, care se încadrează în prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor depune la
Primăria comunei Grădiştea o cerere însoţită de următoarele documente, în copie:
- documentul care atestă încadrarea în gradul de handicap;
- actul de identitate;
- fotografia tip „ carte de identitate/buletin de identitate" ( dupa caz );
- certificatul de înmatriculare a autovehicului;
- cartea de identitate a autovehicului;
- documente care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap
(certificatul de naştere al copilului, dispoziţia de curator, hotătâre judecătorească pentru
punerea sub interdicţie şi desemnarea reprezentantului legal);
(2) În cazul expirării cardului-legitimaţiei, procedura prevazută la alin (1) se va relua;
(3) În cazul deteriorării, furtului sau pierderii cardurilor-legitimaţiei pentru locuri gratuite de parcare,
persoanele în cauză beneficiază de eliberarea unui nou document.

CAPITOLUL III. - MODELUL CARDULUI-LEGITIMAŢEI DE PARCARE
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Art. 9:
(1) Cardul-legitimaţie pentru locuri gratuite de parcare, are următoarele caracteristici:
a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;
b) culoare: albastru-deschis, excepţie făcând doar simbolul alb al utilizatorului de
fotoliu rulant, care va avea un fundal de culoare albastru-închis;
c)este plastifiat, excepţie făcând doar spaţiul rezervat semnăturii titularului, în partea
stângă verso;
d)este împărţit pe verticală în două părţi, atât pe faţă, cât şi pe verso.
(2) Partea din stânga faţă conţine:
a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, având culoarea alb pe un fundal de culoare
albastru-închis;
b) data la care expiră cardul-legitimaţie de parcare;
c) seria şi numărul cardului-legitimaţie de parcare;
d) denumirea şi ştampila autorităţii emitente.
(3) Partea din dreapta faţă conţine:
a) cuvintele "Card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap" scrise cu majuscule în
limba română; după un spaţiu adecvat, cuvintele "Card-legitimaţie de parcare" vor fi scrise cu caractere
mici în celelalte limbi ale Uniunii Europene;
b) cuvintele "Model al Comunităţii Europene" în limba română;
c) ca fundal, codul distinctiv al României: RO, încercuit de inelul celor 12 stele simbolizând
Uniunea Europeană.
(4) Partea din stânga verso conţine:
a) numele titularului;
b) prenumele titularului;
c) semnătura titularului sau alt însemn autorizat;
d) fotografia titularului.
(5) Partea din dreapta verso conţine:
a) afirmaţia "Acest card-legitimaţie îndreptăţeşte titularul la locurile de parcare special
amenajate în România";
b) afirmaţia "Atunci când va fi utilizat, cardul-legitimaţie va fi afişat în partea din faţă a
vehiculului, astfel încât faţa cardului-legitimaţie să fie clar vizibilă pentru verificare".
(6) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin.(3), toate înscrierile vor fi făcute în limba română.
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