
ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPANA

H o r A n A R EA I\R 8/28.02.2021

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului - legitimalie de parcare gratuit[
pentru persoanele cu handicap

Consiliul Local al comunei Plopana, judeful Baclu, intrunit in qedinfi ordinard la data de

28.02.2021
Avdnd in vedere: - proiectul de hot[r6re iniliat de Primarul comunei Plopana prin care

propune aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului - legitima{ie de parcare

gratuitl pentru persoanele cu handicap;
- referatul de aprobare al primarului comunei;
- raportul compartimentului de resort,;
- prevederile art. 65 alin. (1) - (4) din Legeanr. 44812006, privind privind protectia Ei

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat6, cu modificdrile gi completirile
ulterioare;
- prevederil e art. 40 din H.G. nr.26812007, pentru aprobarea Normele metodologice de

aplicare a Legii nr. 448/2006, cu modific[rile gi completirile ulterioare; .

- prevederile Ordinului Autoritdtii Nafionale pentru Persoanele cu Handicap nr.22312007 de

aprobare a modelului cardului - legitimatie pentru persoanele cu handicap;
- prevederile Legii nr.27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile qi

completirile ulterioare;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Plopana, prin care se acordd aviz

favorabil proiectului de hot[rdre;
in temeiul prevederilor art. 129(7), lit. ,,b" Ei art.196(1) lit. ,,a" privind Codul

administrativ - cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

HoTARA$rE

Art. 1. - Se aprobd Regulamentul privind eliberarea cardului - legitima{ie de parcare gratuitd

pentru persoanele cu handicap, prevdzutin Anexa nr. 1 la prezenta hotdrdre, care face parte

integrantl din aceasta.

Art.2. - Se aprobd modelul cardului - legitimafie de parcare gratuitl pentru persoanele cu

handicap, prevdzut in Anexa m.2laprezenta hotlrdre, care face parte integrantd din aceasta.

Art. 3. - Costurile aferente privind tipf,rirea qi eliberarea cardului - legitimalie de parcare

gratuit[ pentru persoanele cu handicap se suportd de la bugetul local.

Art. 4. - Ducerea la indeplinire a hotf,ririi se incredinleazdprimarului comunei Plopana prin
aparatul de specialitate
Art. 5. -Prczentahot6rdre se comunicS: - Instituliei Prefectului - Judetul Baciui, primarului

comunei, Compartimentului asistenJd sociald Ei va fi fEcuti public in condiliile legii.

Preqedinte de gedin{6,

Consilier,
Vasile Barsu
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Anexa nr:. 1 la HCL nr. 8 din28,02.2021

REGTILAMENT PRIVIND ELIBERAREA CARDI]LUI _ LEGITIMATIE DE
PARCARE GRATUITA PBNTNU PERSOAi\ELE CU HAIIDICAP

in condiliile art.65 alin. (l) - (a) din Legea nr.44812006, privind privind protectia qi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatl, cu modificdrile gi completirile
ulterioare, ale art.40 din H.G. nr. 26812007, pentru aprobarea Normele metodologice de

aplicare a Legii nr. 44812006, cu modific[rile qi completdrile ulterioare, precum gi ale

Ordinului Autorit6tii Nalionale pentru Persoanele cu Handicap rc.223/2007 de aprobare a

modelului cardului - legitima{ie pentru persoanele cu handicap, se elaboreazdprezent:tl

Regulament:

CAPITOLUL I -DEFINITII

Art. 1. - in sensul prezentului regulament urmdtorii termeni se definesc astfel:

a) Card - legitimafie de parcare pentru persoanele cu handicap - document in format unic

eliberat de c[tre autoritatea public[ local[ care dI dreptul de parcare gratuit[ autovehiculelor

care transport[ persoane cu handicap;
b) Persoane cu handicap: - acele persoane c[rora mediul social nu e adaptat deficienlelor lor
frzice, senzoriale, psihice, mentale qi / sau asociate, le impiedicd total sau le limiteazi accesul

cu ganse egale laviafa societ6(ii, necesitAnd mdsuri de protective in sprijinul integrdrii qi

incluziunii sociale.
c) Reprezentant legal - pf,rintele sau persoana anume desemnatl potrivit legii, s[ exercite

drepturile gi s[ indeplineasc[ obligaliile faJ[ de persoana cu handicap

d) Loc de parcare pentru persoanele cu handicap - locuri de parcare special amenajate,

rezervate gi semnalizate prin semn convenlional destinate parclrii gratuite a mijloacelor de

transport pentru persoanele cu handicap.

Art.2. (1) Beneficiazd de dispoziliile prezentului regulament persoanele cu domiciliul sau

reqedinJa pe razaadministrativ-teritorial[ a Comunei Plopana, dupl cum urmazd:

a) adullii care posed[ certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de comisia de

evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dup[ caz, decizie eliberatl de comisia

superioar[ de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in termen de valabilitate;
b) reprezentanfii legali ai persoanelor cu handicap adul1i, men{iona}i la lit a), sau copii care

posed[ certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotdrdre a Comisiei pentru

proteclia copilului.

Q)De dispoziliile prezentului regulamen! mai beneficiazd qi cetdteni ai altor state sau

apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul ori regedinJa in Rom6nia.

CAPITOLUL tI. FORMATUL CARDULUI - LEGITIMATIE

Art. 3. - (1) Cardul - legitimalie pentru locurile de parcare arc urmdtoarele caracteristici:

a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;
b) culoare: albastru - deschis, excepfie fdcdnd doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu
rulant, care ya avea un fundal de culoare albastru - inchis;
c) este plastifiat, exceptie ftcdnd doar spaliul rezervat semnlturii titularului in partea stOngl

verso;
d) este imp[(it pe vertical[ in doul pdt\i, atdt pe fa![, cdt qi pe verso.



(2)Partea din stdnga fald confine:
a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, avdnd culoarea alb pe un fundal de culoare

albastru - inchis;
b) data la care expir[ cardul - legitima{ie de parcare;

c) seria qi numlrul cardului - legitimalie de parcare;

d) denumirea qi qtampila autorit[tii emitente.
(3) Partea din dreapta fa!6 conline:

a) cuvintele "Card - legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap" scrise cu majuscule

in limba romdnd; dupf, un spa{iu adecvat, cuvintele "Card - legitimatie de parcare" vor fi
scrise cu caractere mici in celelalte limbi ale Uniunii Europene;

b) cuvintele "Model al Comunitatii Europene" in limba romdn[;
c)ca fundal, codul distinctiv al Romaniei: RO, incercuit de inelul celor 12 stele simbolizdnd

Uniunea European[.
(4)Partea din stdnga verso conline:
a) numele titularului;
b) prenumele titularului;

c) semnltura titularului sau alt insemn autoizat;
d) fotografi a titularului.

(5) Partea din dreapta verso conline:
a) afirma[ia "Acest card - legitimalie indreptifegte titularul la locurile de parcare special

amenajate in Romania";
b) afirmafia "Atunci cdnd va fi:utilizat, cardul - legitimatie va fi afiqat in partea din fa{i a
vehiculului, astfel incdt fala cardului - legitima{ie s6 fie clar vizibil[ pen!ru verificare".

(6) Cu exceplia situa{iei prevSzute la alin. (3), toate inscrierile vor fi frcute in limba romdn6.

CAPITOLTiL UI _ MODALITATE DE ELIBERARE

Art.4. De prevederile prezentului regulament beneficiazd,la cerere, persoanele cu handicap

sau reprezentanfii legali ai acestora, cu domiciliul sau reEedinlape raza administrativ-

teritorial5 a Comunei Plopana, judetul Bac[u.
Art. 5. Cardul - legitimalie se elibere azd gratuit persoanelor menlionate la art. 3 in termen de

30 de zile de la data depunerii cererii (tnso[i6 de actele doveditoare) gi este valabil pe

perioada valabilitalii certificatului de incadrare in grad de handicap.

Art. 6. in vederea eliberlrii, persoanele indreptdtite vor depune la Prim[ria comunei Plopana

urm[toarele documente :

- cerere tip, anexa nr. 3
- copie de pe certificatul de incadrare cu grad de handicap, in termen de valabilitate
- 1 fotografre a persoanei cu handicap dimensiuni 3X4
- actul de identitate

- certificatul de naqtere pentru copilul cu handicap (dac[ e cazul)

- certificatul de inmatriculare a autovehiculului
- cartea de identitate a autovehicolului

- documente doveditoare privind reprezentantul legal al persoanei cu handicap

- act de curatelii hotdrdrejudecdtoreasc[ pentru punerea sub interdicfie 9i desemnarea

rcprezentantului legal (dacd e cazul)
- iardul - legitimafie expirat, in original, in situalia in care solicitantul a mai de]inut un astfel

de card - legitimalie
Toate documentele solicitate se prezintl gi in original, acestea fiind restituite pe loc dup[

confruntarea copiilor.



Art.7. Cardul - legitima{ie se elibereaz6 persoanei cu handicap sau reprezentantului legal al
acesteia de cltre Prim[ria comunei Plopana, in termen de 30 de zile de la depunerea cererii
insolit[ de actele doveditoare.
Art. 8. in cazul expirlrii cadrului * legitimafie, toate procedurile prevdzute la art. 6-7 se vor

relua.
Art. f. in cazul deterioririi, fuitului sau pierderii cardurilor-legitimafie pentru locurile
gratuite de parcare, persoanele incauzdbenefrciazd de eliberarea unui nou document.
Art. 10. Cardul - legitimafie conferl posesorului dreptul de parcare gratuit[ numai in locurile
special amenajate, rezervate qi semnalizate in acest sens prin semn grafic international
destinate parcf,rii gratuite a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap, pe tot
teritoriul fdrii. Autovehiculele care transporti o persoanl cu handicap posesoare de card -
legitimalie benefrciazd de parcare gratuitd.
Art. 11. Cardul - legitimalie emis in condiliile de mai sus, se expune la loc vizibil, in
interiorul autovehiculului.
Art. L2. Costurile aferente eliberirii cardului - legitimalie pentru locurile gratuite de parcare

se suportd din bugetul local al Comunei Plopana.

PRE$EDINTELE $EDINTEI,
Consilier,
Vasile Bhrsu
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