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= CONSILIUL LOCAL:

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului privind implementarea gi eliberarea formatului unic al

modelului card-legitimafie de parcare pentru persoanele cu handicap

Consiliul local al comunei Drajna, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Drajna, insotit de

expunerea de motive,

Avdnd in vedere:
. Raportul compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei Drajna cu privire

la aprobarea regulamentului privind implementarea 9i eliberarea formatului unic al
modelului card-legitima{ie de parcare pentru persoanele cu handicap,
nr.12287113.12.2019;

. Prevederile art. 65 din Legea nr.44812006 privind protectia gi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

. Prevederile art. 40 din H.G. nr. 26812007 privind Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 44812006;

. Prevederile OrdinuluiAutoritdtii Nationale Pentru Persoane cu Handicap nr.
223116.07.2007 privind implementarea formatului unic al cardului legitimatie de
parcare pentru persoanele cu handicap;

r avizele de legalitate ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Drajna
in temeiul art. cod administrativ
In temeiul prevederilor art. 196 alin 1 lit.a din OUG 5712019-Cod administra

HOTARASTE:
Art.l Se aprobd Regulamentul privind implementarea gi eliberarea formatului unic al

modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap, cuprins in anexa nr.
1, ce face parte integrantd din prezenta hotirAre.

Arl.2 Se aproba modelul cardului-legitimatie de parcare pentru persoane cu
handicap cunform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3 Costurile privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de
parcare pentru persoane cu handicap se suportd din bugetul local.

Art.4 Primarul comunei Drajna, biroul contabilitate si compartimentul asistenta
sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drajna vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5 De aducerea la cunos$ si institutiilor interesate raspunde
secretarul general al UAT.
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Anexa I laHotarareaNr. +2 12 3 .12.2019

REGULAMENT
privind implementarea si eliberarea formularului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru

persoanele cu handicap

CAP.I. DEFINIRE TERMENI SI CARACTERISTICI

Art. 1. ln sensul prezentului regulament urmatorii termeni se definesc astfel:

a) CardJegitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap - document in format unic eliberat de
administratia publica locala care da drept de parcare gratuita autovehiculelor care transporta persoane cu
handicap;

b) persoanele cu handicap: - copiii care posed certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin
hotararea comisiei pentru protectia copilului in termen de valabilitate; - adultii care posed certificat de
incadrare in grad de handicap eliberat de comisia de evidenta a persoanelor adulte cu handicap sau dupa
caz decizia eliberata de comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in termen de
valabilitate;
c) reprezentant legal - parinte sau persoana desemnata potrivit legii sa exercite drepturile si sa
indeplineasca obligatiile fata de persoanele cu handicap;
d) locuri de parcare pentru persoane cu handicap - locuri de parcare special amenajate, rezervate si

semnalizate prin semn international destinate parcarii gratuite a mijloacelor de transport pentru persoanele
cu handicap.

CAP.II. FORMATUL CARDULUI-LEGITIMATIE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU
HANDICAP

Art.2.
(1). Cardul-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare are urmatoarele caracteristici:
a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;
b) culoare : albastru deschis, exceptie facand doar simbolul alb al utilizatorului fotoliului rulant, care va
avea un fundal de culoare alb-inchis;
c) este plastifiat, execptie facand doar spatiul rezewat semnaturii titularului, in partea stanga verso;
d) este impartit pe verticala in doua parti, atat pe fata cat si pe verso;

(2).Partea din stanga fata contine:
a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, avand culoarea alb si un fundal de culoare albastru inchis;
b) data la care expira cardul-legitimatie de parcare;
c) seria si numarul cardului-legitimatie de parcare;
d) denumirea si stampila autoritatii emitente ;

(3). Partea din dreapta fata contine:
a) cuvintele: Card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap" scrise cu majuscule in limba
romana, dupa un spatiu adecvat, cuvintele,Card-legitimatie de parcare" vor fi scrise cu caractere mici in
celelalte limbi ale U.E.;
b) cuvintetele : Model al Comunitatii Europene";
c) ca fundal, codul distinctiv al Romaniei: RQ, incercuit de inelul celor 12 stele simbolizand Uniunea
Europeana;
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(4). Partea din stanga verso contine:
a) numele titularului;
b) prenumele titularului;
c) semnatura titularului sau alt insemn autorizat;
d) fotografi a titularului.

(5). Partea din dreapta verso contine:
a) afirmatia ,,Acest card legitimatie indreptateste titularul la locurile de parcare
Romania";
b) afirmatia:,,Atunci cand va fr :utilizat, cardul legitimatie va fi afisat in partea din

astfel incat fata cardului legitimatiei sa fie clar vizibil pentru verificare".

CAP.III. MODALITATEA DE ELIBERARE

special amenajate in

fata a autovehiculului.

Art.3. De prevederile prezentului regulament beneficiaza la cerere, persoanele cu handicap sau
reprezentantii legali ai acestora, cu domiciliul in comuna Drajna, judetul Prahova.

Art.4. Cardul-legitimatie se elibereaza gratuit persoanelor mentionate la art. 3, cu valabilitatea egala cu cea
a certificatului de incadrare in grad de handicap.

Art.S. In vederea eliberarii Cardului-legitimatie, solicitantul va depune la Primaria comunei Drajna,
urmatoarele documente :
-cefere;
-copie B.l / C.I.;
-copie de pe certificatul de incadrare in grad de handicap, in termen de valabilitate;
-fotografia persoanei cu handicap de dimensiurrt3l4;
-certificat de nastere pentru copilul cu handicap, (daca este cazul);
-documente doveditoare privind reprezentantul legal al persoanei cu handicap - actul de curatela fttotarure
judecatoreasca (daca este cazul) ;
-cardul-legitimatie expirat, in original, in caz:J. in care solicitantul a detinut un astfel de card.
Toate documentele solicitate se prezinta si in original, acestea fiind restituite pe loc dupa confruntarea cu

copiile acestora.

Art.6. Eliberarea cardului-legitimatie pentru locurile de parcare se face de catre Primaria comunei Drajna,
in termen de maximum 30 de zile de la data de inregistrare a cererii persoanei cu handicap sau
reprezentantului legal al acestuia.
Cardul-legitimatie va fi semnat de primarul comunei Drajna.

Art.7. Cardul-legitimatie confera posesorului dreptul de parcare gratuita numai pe locurile special
amenajate, in Romania,rezervate si semnalizate,in acest sens prin semn international destinate parcarii
gratuite a mijloacelor de transport pentru persoanele cu handicap. Autovehiculul care transporta o persoana
cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita.
Art.8. Pentru confirmarea dreptului de parcare gratuita a autovehiculului care transporta persoana cu
handicap, cardul-legitimatie se va expune la loc vizibil in interiorul acestuia.
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