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Hvind aprobarea eliberirii cardurilor- -legittmalti de percare grrrtuiti
pentru persoanele cu handicap, aprobarea Regulamentulul privtnd eliberarea
cardului- legttimafie de parcare pentru persoanele cu handicap, precrrm gi
aprobarea modelului de card- legittmafte de parcere pentru persoanelle cu
handicap de pe reza ora;ului gtei, Jud. Bthor.
La inifiativa primarului oragului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian
Avdnd in vedere raportul de specialitate - expunere de motive, inregistrat la
829/2OI9 intocmit de d-na Vasile Daniela, inspector asistenld sociald in c,adrul

nt.
mdriei oraqului $tei, prin care, propune aprobarea eliberdrii cardurilorlegitimatii de parcare gratuitd pentru persoanele cu handicap, aprobarea
Regulamentului privind eliberarea cardului- legitimafie de parcare penrru
persoanele cu handicap, precum gi aprobarea modelului de card- legitimalie de
parcare pentru persoanele cu handicap de pe raza. oratrrlui $tei, jud. Bihor.
finand cont de prevederile art. 65 din Irgea nr. 448/2OO5 privind proteqia Si
promouqrea drepfitrilor persoanelor an lnndicap, cu modificdrile gi complet5rile
ulterioare;

intemeiul art. 36, a1in. (1), altn.(2l,Iit. d", alin. (6), lit.,{,r:rr.2, art.45 qi
115 din Legea 2I5|2OO1, Legea Administrafiei Publice Locale, republicatS., cu
modific5rile gi completdrile ulterioare;

.

Consiliul Locd al orasulul Stei.

Art. I -

xorAnASrp:-

Se aprobS. eliberarea cardurilor- -legitimalii de parcare gratuitd peotru
persoanele cu handicap de pe raza oraqului $tei, judeful Bihor.
Art. 2 - Se aprobd. Regulamentul privind eliberarea cardului- legitimalie de
parcare pentru persoanele cu handicap de pe ra",a ora$ului $tei, judeful Elihor,
conform Anexel nr. I care face parte integrantd. din prezentahotdrire.
Art. 3 - Se aprobl modelul de card- legitimalie de parcare pentru persoanele cu
handicap de pe ra?,a oraqului $tei, jud. Bihor, conform Anexei nt. 2 care face parte
integrantd din prez,enta hotdr6re.
AtL. 4 -Se aprobd modelul de cerere pentru eliberarea cardurilor -legitimaLJii de
perrcare gratuitS. pentru perso€rnele cu handicap de pe raza, oraqului $tei, jud. Elihor,
conform Anexel nr. 3 care face parte integrante din prezenta hotdrdre

ftt. 5- Cu ducere la indeplinire se incredinfeazd. Primarul oraqului gtei,
Compartimentul Asistenld Sociali din cadrul Primdriei oraqului gtei gi consilierul
juridic al Consiliului Local al oraSului gtei.
ftlt. 6 -Prezenta hotdr6re se comunicS. cu:
- Institutia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oragului gtei;
- Compartimentul Asistenld Sociald. din cadrul Primdriei
oraqului $tei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local aI oragului $tei.
- Serviciul Economic:

totalul de 15 consilierif.

Anexa nr. 1 la H.G.L. nr. 2l
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REGULAMENT
PRIVIND ELIBERAREA CARDULUI - LEGITIMATIE DE PARCARE:
GRATUITA
PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

condi{iile ar1. 65 alin. (1) (4) din Legea nr. 44812006, privind
protectia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicati, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare, ale art. 40 din H.G. nr.268j2007, pentru
aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 44812006, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, precum gi ale Ordinului Autqritdlii
Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 223\2OOT de aproberre a
modelului cardului - legitimalie pentru persoanele cu handicap, se elab oreazd
prezentul Regulament:

in

Capitolul I - Definitii
Art' 1. - in sensul prezentului regulament urmdtorii termeni se definesc as;tfel:
a) Card - legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap - document in
format unic eliberat de cdtre autoritatea publicd locald care dd dreptr.rl de
parcare gratuitd autovehiculelor care transportd persoane cu handicap;
b) Persoane cu handicap: - acele persoane cdrora mediul social nu e adaptat
deficienlelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale 9i / sau asociate, le
impiedicd total sau le limiteazd accesul cu ganse egale la viala socir:tilii,
necesitAnd mdsuri de protectie in sprijinul integririi gi incluziunii sociale.
c) Reprezentant legal - pdrintele sau persoana anume desemnatd potrivit legii,
sd exercite drepturile gi si indeplineascd obligaliile fala de persoana cu
handicap
d) Loc de parcare pentru persoanele cu handicap - locuri de parcare sprecial
amenajate, rezervate gi semnalizate prin semn convenlional destinate parcdrii
gratuite a mijloacelor de transport pentru persoanele cu handicap.
Art. 2. (1) Beneficiazd de dispozitiile prezentului regulament persoanele cu
domiciliul sau regedinta pe raza administrativ{eritoriald a Oragului gtei, dupd
cum urmazd:
a) adullii care posedi cerlificat de incadrare in grad de handicap eliberat de
comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupd caz, decizie

b) reprezentantii

legali ai persoanelor cu handicap adul{i, men[ionali
la lit a),
sau copii care posedd certificat de Tncadrare in grad
de handicap eliberat piin
hotdrAre a Comisiei pentru proteclia copilului.
(2) De dispoziliile prezentuiui regulament,
mai bene ficiazdgi cetdlreni ai
altor state sau apatrizi, pe perioaoa in care
au, confor legii, domiciliul ori
regedinla in Rom6nia.

rile de parcare are urmitcrarele
a) dimensiuni: 106 mm/14g mm;
b) culoare: albastru - deschis, exceplie fdc6nd doar simbolul
alb al utilizatorului
de fotoliu rulant, care va avea un fundal de culoare albastru inchis;
c) este plastifiat, excep[ie fdcdnd doar spaliul rezewat semndturii
titularului in
partea stAngd verso;
d,) este impd(it pe verticard in doud pe(i, atdt pe
fa!d, cat 9i pe verso.

(2) Partea din stAnga fald con{ine:
a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, avdnd culoarea alb pe un
fundial de
culoare albastru - inchis.
de parcare;
de parcare;
ente.

-

pentru persoanele cu handiicap"
n spatiu adecvat, cuvintele "rOard
legitimatie de parcare" vor fi scrise cu caractere mici in celelalte limbi
ale

Uniunii Europene;
b) cuvintele "Model al comunitatii Europene" in limba romand.
c) ca fundal, codul distinctiv al Romaniei: RO, incercuit de inelul celor 12 rstele
simbolizAnd Uniunea Europeand.
(4) Partea din stdnga verso conline:
a) numele titularului;
b) prenumele titularului;
c) semndtura titularului sau alt insemn autorizat;
d) fotografia titularului.
(5) Partea din dreapta verso conline:
a) afirma{ia "Acest card - legitimalie indreptrilegte titularul la locurile de parcare
special amenajate in Romania".
b) aftrmatia "Alunci cAnd va fi utilizat, cardul - legitimalie va fi afigat Tn parrlea
din fali a vehiculului, astfel Tncit fa[a cardului - legitimalie sd fie clar viz:ibild
pentru verificare".
(6) Cu exceptia situaliei prevdzute la alin. (3), toate Tnscrierile vor fi ficute in
limba romAnd.

te

Art' 3' De prevederile prezentului regulament beneficiazd, la
ai
1""::l?:':^"1!:1q-1,_r:r,leprgieltanlii-tesali
resedin{a pe raza administrativ-teritoriald

cr3rere,
acestora, cu domicitiul sau

; d;;ili $;lffitri;,#u||ru'
- leg-itimalie se elibereaza grrtrit persoanelor
3 in termen de 30 de zile de la data i"pin"rii cererii menlionate la art.
(insofitd de actele
doveditoare)
Art' 4' Cardul

9i este valabil pe perioada valabilitetii certificatului de incadriare
in
grad de handicap.
Art' 5' in vederea eliberdrii, persoanele indreptalite vor depune primiria
la
oragului $tei urmdtoarele documente:
cerere tip
copie de pe certificatul de incadrare cu grad de handicap,
in termen de
valabilitate
1 fotografie a persoanei cu handicap dimensiuni
3X4
actul de identitate
certificatul de nagtere pentru copilul cu handicap (dac d
e cazul)
certificatul de inmatriculare a autovehiculului
caftea de identitate a autovehicolului

-

documente doveditoare privind reprezentantul legal

al persoanei

cu

handicap
act de curateld I hotdrdre judecdtoreasci pentru punerea sub
inter<Jictie
si desemnarea reprezentantului legal (dacd e cazul)
cardul - legitimalie expirat, in original, in situalia in care solicitantul
er mai
detinut un astfel de card - legitim-alie

Toate documentele solicitate se prezintd in original, acestea fiind
9i
restituite pe loc dupd confruntarea copiilor.
Art. 6. Cardul. .- legitimalie se elibereazd persoanei cu handicap sau
reprezentantului legal al acesteia de cdtre Primdria orasului gtei, in termen
de
30 de zile de la depunerea cererii insolitd de actele doveditoare.
Art. 7. in cazul expirdrii cadrului - teiitimafie, toate procedurile prevdzute la

art.5-6sevorrelua.
Art. 8. in cazul deteriordrii, furtului sau pierderii cardurilor-legitimalie pentru
locurile gratuite de parcare, persoanele in cauzd beneficiazd de eliberarea
unui nou document.

Art. 9. Cardul - legitimalie conferd posesorului dreptul de parcare gratuiti
numai Tn locurile special amenajate, rezervate
9i semnalizate in aceit sens

prin semn grafic internalional destinate parcarii gratuite a mijloacelor de
transpott pentru persoane cu handicap, pe tot tefltoriul
Autovehiculele
care transpottd o persoand cu handicap posesoare de!5rii
card - legitinralie
beneficiazd de parcare gratuitd.

Art. 10. Cardul - legitimalie emis in condiliile de mai sus, se expune
vizibil, in interiorul autovehiculului.

lar loc

Art. 11. Costurile aferente eliberdrii cardului legitimalie pentru locurile
gratuite de parcare se suportd din bugetul local al oragutui dtei.

oFA$ur gTE!
cut
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Modelul de card-legitimafie de
parcare pentru persoanele cu handicap
- fatd -
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Anexa nr. 3la H.C.L. nr. 2r
Model cerere

/

Ld. oZ-

12_s
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Cdtre,
PRIMARIA ORASULUI STEI,

Nume
posesor al B.l. I C.l. seria

prenume
cu domiciliul in oras {itei.

nr.

nr._,

str.

Va rog sd-mi eliberati un

card

bl._,

?p._,

legitimalie de parcare pentru

persoanele cu handicap.

Anexez:

-

Copie act de identitate
Copie certificat de Tncadrare

Tn

grad de handicap

Dovada reprezentdrii legale a persoanei cu handicap (dacd este cazul)
Fotografie tip buletin (a persoanei cu handicap)

Data,

Semndtura.

Primit legitimalie nr.
Semndtura de primire

