
ROMÂNIA             

JUDEŢUL SĂLAJ                           

COMUNA CRASNA                                                                                 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA Nr.15. 
Din data de 10.02.2015. 

pentru  aprobarea  Regulamentului privind implementarea și 

eliberarea formatului unic al modelului card — legitimație de parcare pentru 

persoanele cu handicap 

 
Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere:  

-expunerea de motive a primarului cu nr. 992/03.02.2015, raportul compartimentului de specialitate 

al aparatului de specialitate al primarului cu nr.993/03.02.2015, avizul comisiei de specialitate a 

consiliului local cu nr.994/03.02.2015;          

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- prevederile art. 65 din Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 40 din H.G. nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 223/2007 privind implementarea  formatului unic al cardului legitimație 

de parcare pentru persoanele cu handicap 

- prevederile art. 63, alin. 5, lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificarile și completările ulterioare;  

 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Aprobă  Regulamentul  privind implementarea eliberarea formatului unic al modelului 

card- legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap,  conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modelul cardului – legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap, 

conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Costurile aferente implementării prevederilor prezentei hotărâri se suportă de la 

bugetul local. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi compartimentul de 

asistență socială. 

Art.5.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Art.6. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment asistență social; 

- Site : www.primariacrasna.ro 

- Dosar hotărâri. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

           Dimeny Alexandru                                        Contrasemnează: 

                              SECRETARUL  comunei,           

                                                                                                                Lazar Veturia 

 

 



ROMÂNIA          Anexa nr.1. 

JUDEȚUL SĂLAJ         la HCL nr.15. 

COMUNA CRASNA        din data de 10.02.2015. 

CONSILIUL LOCAL 

 

REGULAMENT 

PRIVIND IMPLEMENTAREA SI ELIBERAREA FORMATULUI UNIC AL 

MODELULUI CARD — LEGITIMATIE DE PARCARE PENTRU 

PERSOANELE CU HANDICAP 
Art.l. Prezentare. 

Persoanele cu handicap, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, H.G. nr.268/2007 si Ordinul nr. 223/2007, sunt acele persoane cărora, 

datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod 

normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și 

incluziunii sociale. 

În această categorie se includ copiii, adulții cu handicap, cetățeni români, cetățeni ai altor 

state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul or reședința în România. 

Autoritățile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanții societății civile, precum și 

persoanele fizice juridice responsabile de aplicarea Legii nr. 448/2006 au obligația să, promoveze, să 

respecte și să garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanță cu prevederile 

Cartei Sociale Europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 

74/1999, precum și cu celelalte acte interne și internaționale în materie la care România este parte. 

Orice persoană cu handicap are dreptul la autonomie, la integrare socială, și la participare în viata 

comunității. 

Art.2. Drepturi. 

Beneficiază de dispozițiile legii următoarele categorii de persoane: 

-copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a comisiei pentru 

protecția copilului; 

-adultii 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. 

Art.3. Eliberarea cardului. 
(1) În vederea obținerii cardului — legitimație, persoanele cu domiciliul în comuna Crasna care se 

încadrează în prevederile Legii 448/2006, vor depune la Primăria comunei Crasna o cerere "tip" care 

se va procura de la  Compartimentul Asistența Socială", însoțită de următoarele documente 

doveditoare, în copie: 

- documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; 

- actul de identitate; 

- fotografie tip "carte de identitate/buletin de identitate" (după caz); 

- certificatul de înmatriculare a autovehiculului; 

- cartea de identitate a autovehiculului; 

(2) Perioadele de valabilitate a cardului — legitimație în functie de gradul de handicap va fi 

valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap. 

(3)După expirarea cardului — legitimație, posesorii vor depune cererea cu actele doveditoare, asa 

cum se prezintă la Art. 3, alin 1. 

(4) În cazul deteriorării cardului —legitimație, persoana în caz beneficiază de schimbare a acestuia. 

Art. 4. Modelul cardului — legitimație (Anexa 2.) 

(1) Cardul-legitimație pentru locuri gratuite de parcare are următoarele caracteristici: 

-dimensiuni: 106 mm/148 mm; 

-culoare: albastru-deschis, excepție făcând doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, care 

va avea un fundal de culoare albastru-închis; 

-este plastifiat; 

-este impărțit pe verticală în două părți, atât pe față, cât pe verso. 

(2) Partea din stânga –față 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 numărul cardului-legitimație de parcare; 

-denumirea și ștampila autorității emitente. 

(3) Partea din dreapta față 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. 

(4) Partea din stânga verso conține: 

- numele titularului; 

- prenumele titularului; 

- semnătura titularului sau alt însemn autorizat; 

- fotografia titularului. 

(5) Partea din dreapta verso conține: 

- afirmația "Acest card-legitimație îndreptățite titularul la locurile de parcare în 

România"; 

-afirmația "Atunci când va fi utilizat, cardul-legitimație va fi afișat în partea din față 

încât fața cardului-legitimație să fie clar vizibilă pentru verificare". 

(6) Cu excepția situației prevăzute la alin. (3), toate înscrierile vor fi făcute în limba română. 

(7) Eliberarea cardului – legitimație pentru locuri gratuite de parcare se va elibera de către 

autoritățile administrației publice locale în termen de 30 zile lucrătoare de la cererea persoanei cu 

handicap. 

  

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

           Dimeny Alexandru                                        Contrasemnează: 

                              SECRETARUL  comunei,           

                                                                                                  Lazar Veturia 


