ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA VALEA URSULUI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 17 din 23.04.2021
privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului
card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap la nivelul UAT
Comuna Valea Ursului , judeţul Neamţ
Având în vedere:
- art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 40-41 din H.G. nr. 268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Autorităţii Naţionale Pentru Persoane cu Handicap nr. 223/16.07.2007 privind
implementarea formatului unic al cardului legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap;
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Valea Ursului, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat
sub nr. 1218 din 17.03.2021;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al PrimaruluiComunei
Valea Ursului , înregistrat sub nr.1217 din 17.03.2021precum şi raportul de avizare favorabil alcomisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Valea Ursului ;
- Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr.
52/2003 privind transparență decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1)
lit.a) şi art 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul local al comunei Valea Ursului, Judetul Neamț întrunit în ședința ordinara de lucrua din
data de 23.04.2021, adopta prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.l. - Se aprobă regulamentul privind implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului
card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap la nivelul UAT Comuna Valea Ursului , judeţul
Neamţ, prezentat în anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Costurile privind implementarea formatului unic al cardului-legitimație de parcare pentru
persoane cu handicap se suportă din bugetul local.
Art.3. Compartimentul asistenţă social din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Valea Ursului va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4. - Secretarul general al Comunei Valea Ursului va asigura comunicarea prezentei hotărâri
Instituţiei Prefectului - judeţul Neamţ, Compartimentului asistenţă social, precum şi altor autorități,
instituții şi persoane interesate şi se va afişa pe site-ul instituţiei: www.valeaursului.ro.
Președinte de ședință,
Consilier local ,
Stoica Daniel

Contrasemnează,
Secretar General UAT Valea Ursului ,
Ioan Zaharia

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 13 consilieri locali
în funcţie şi 12 consilieri prezenţi

Anexa la HCL
nr.17 din 23.04.2021
REGULAMENT
pentru implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului card-legitimație de parcare
pentru persoanele cu handicap la nivelul UAT Comuna Valea Ursului , judeţul Neamţ
Capitolul I - Definire termeni şi caracteristici
Art. 1. în sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel:
a) Card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap - document în format unic
eliberat de Administraţia publică locală care dă drept de parcare gratuită autovehiculelor care
transportă persoane cu handicap;
b) Persoane cu handicap - copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap
eliberat prin hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului în termen de valabilitate:
- adulții care posedă certificat de încadrare în grad de handicap
eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau după caz, decizia eliberată de
comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate.
c) Locuri de parcare pentru persoanele cu handicap - locuri de parcare special amenajate,
rezervate şi semnalizate prin semn internațional destinate parcării gratuite a mijloacelor de
transport pentru persoane cu handicap.
d) Reprezentant legal- părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite
drepturile şi să îndeplinească obligațiile fată de persoana cu handicap.
Capitolul II - Formatul cardului-legitimație de parcare pentru persoane cu handicap
Art. 2. -(1) Cardul legitimație pentru locurile gratuite de parcare are următoarele
caracteristici:
- dimensiuni: 106 mmm/148mm;
- culoare: albastru deschis, excepție făcând doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu
rulant, care va avea un fundal de culoare albastru-închis;
- este plastifiat, excepție făcând doar spațiul rezervat semnăturii titularului, în partea stângă
verso;
- este împărțit pe verticală în două părți atât pe fată cât şi pe verso.
(2) Partea din stânga fată conține:
- simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, având culoarea alb pe un fundal de culoare
albastru închis;
- data la care expiră cardul legitimație de parcare;
- seria şi numărul cardului-legitimație de parcare;
- denumirea şi ștampila autorităţii emitente
Partea din dreapta fată conține:
- cuvintele " Card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap" scrise cu
majuscule în limba română; după un spațiu adecvat, cuvintele " Card-legitimație de parcare" vor fi
scrise cu caractere mici în celelalte limbi ale Uniunii Europene;
- cuvintele "Model al Comunității Europene" în limba română;
- ca fundal, codul distinctiv al României: RO, încercuit de inelul celor 12 stele simbolizând
Uniunea Europeană.
Partea din stânga verso conține:
- numele titularului
- prenumele titularului

- semnătura titularului sau alt însemn autorizat
- fotografia titularului
Partea din dreapta verso conține
- afirmația "Acest card-legitimație îndreptățește titularul la locurile de parcare special
amenajate în România"
- Afirmația "Atunci când va fi utilizat, cardul-legitimație va fi afișat în partea din fată a
vehiculului, astfel încât fața cardului-legitimație să fie clar vizibilă pentru verificare"
Capitolul III - Modalitatea de eliberare
Art. 3. De prevederile prezentului regulament beneficiază, la cerere, persoanele cu
handicap
sau reprezentanţii legali ai acestora care au domiciliul în comuna Valea Ursului .
Art. 4. Cardul -legitimație se eliberează gratuit, persoanelor cu handicap sau
reprezentanților legali ai acestora cu valabilitatea egală cu cea a certificatului de încadrare în grad
de handicap.
Art. 5. în vederea eliberării Cardului - legitimație solicitantul va depune la Primăria
comunei Valea Ursului , următoarele documente:
-cerere tip:
-copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap;
-fotografia persoanei cu handicap de dimensiuni 3x4 cm;
- certificatul de naștere pentru copilul cu handicap (dacă este cazul)
- documente doveditoare privind reprezentantul legal al persoanei cu handicap - actul de
curatelă (dacă este cazul)
- cardul-legitimație expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deținut un astfel de cârd
Documentele doveditoare se restituie pe loc după confruntarea cu copiile acestora.
-copie a cărții de identitate a mașinii
-copia CI a persoanei cu handicap şi a reprezentantului legal al acestuia
Art. 6. Eliberarea Cardurilor- legitimație pentru locurile gratuite de parcare se face de
către Primăria comunei Valea Ursului , în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării
persoanei cu handicap sau reprezentantului legal al acestuia.
Cardul-legitimație va fi semnat de Primarul comunei Valea Ursului .
Art.7. Cardul-legitimație conferă posesorului dreptul de parcare gratuită numai pe locurile
special amenajate, în România, rezervate şi semnalizate, în acest sens, prin semn internațional
destinate parcării gratuite a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap. Autovehiculele
care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare
gratuită.
Art.8. Pentru confirmarea dreptului de parcare gratuită a autovehiculului care transportă
persoana cu handicap, Cardul-legitimație se va expune la loc vizibil în interiorul acestuia.
Art.9. Modelul de card-legitimație este anexa nr. 1 la prezentul regulament, iar modelul de
cerere este anexa nr. 2 la prezentul regulament.
Referent asistenta sociala
Ancuța Marinela

Anexa nr. 1 la Regulamentul pentru implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului card-legitimație de
parcare pentru persoanele cu handicap la nivelul UATComuna Valea Ursului, judeţul Neamţ

Modelul de card-legitimație de
parcare pentru persoanele cu handicap
- fața -

- verso -

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează
Consilier local Secretar general UAT

Anexa nr. 2 la Regulamentul pentru implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului

card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap la nivelul UAT Comuna Valea Ursului, judeţul
Neamţ

DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul(a)…………………………………………….cu domiciliul /reședința in
comuna Valea Ursului, satul ……………………. .tel.fix/’mobil ………………, având CI Bl
seria ……..nr………………, in calitate de titular/reprezentant legal al persoanei cu handicap
…………………………., având certificatul de încadrare îngrad de handicap nr. …………, valabil
până la data de___________________________________________________ . solicit prin
prezenta, in conformitate cu prevederile Legii446/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile HG 268/2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/ 2006. eliberarea
unui card-legitimație pentru locuri gratuite de parcare.
Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
- cerere tip, anexa nr. 3
- copie de pe certificatul de încadrare cu grad de handicap, in termen de valabilitate
- fotografie a persoanei cu handicap dimensiuni 3X4 actul de identitate
- certificatul de naștere pentru copilul cu handicap (dacă e cazul) certificatul de înmatriculare a
autovehiculului cartea de identitate a autovehiculului
- documente doveditoare privind reprezentantul legal al persoanei cu handicapact de
curatelă / hotărâre judecătorească pentru punerea sub interdicție şi desemnareareprezentantului
legal (dacă e cazul)
- cardul - legitimație expirat, in original, in situația în care solicitantul a mai deținut un astfel
de card –legitimație

Data. …………………………..

Semnătura. ……………………………..

Domnului Primar al Comunei Valea Ursului . Judeţul Neamț

