Anexa nr.1

REGULAMENT
PRIVIND IMPLEMENTAREA ŞI ELIBERAREA FORMATULUI UNIC
AL MODELULUI CARD – LEGITIMAŢIE DE PARCARE PENTRU
PERSOANELE CU HANDICAP
Art.1. Prezentare.
Persoanele cu handicap, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările si
completările ulterioare H.G. nr.268/2007 şi Ordinul nr. 223/2007, sunt acele persoane cărora,
datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în
mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării,
integrării şi incluziunii sociale.
În această categorie se includ copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai
altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în
România.
Autorităţile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanţii societăţii civile, precum
şi persoanele fizice şi juridice responsabile de aplicarea Legii nr. 448/2006 au obligaţia să
promoveze, să respecte şi să garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în
concordanţă cu prevederile Cartei Sociale Europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai
1996, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum şi cu celelalte acte interne şi internaţionale în
materie la care România este parte. Orice persoană handicapată are dreptul la autonomie, la
integrare socială şi la participare în viaţa comunităţii.

Art.2. Drepturi. Beneficiază de dispoziţiile legii următoarele categorii de persoane:
a) copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a
comisiei pentru protecţia copilului;
b) 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 - legitimaţie.
(1) În vederea obţinerii cardului – legitimaţie, persoanele cu domiciliul în municipiul Săcele
care se încadrează în prevederile Legii 448/2006, vor depune la Primăria municipiului Săcele o
cerere “tip” care se va procura de la “Centrul

de Informare Cetăţeni sau Serviciul

Administrativ”, însoţită de următoarele documentele doveditoare, în copie:
- documentul care atesta încadrarea în grad de handicap (vizibil);
- 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 – legitimaţie în funcţie de gradul de handicap vor fi
următoarele:
- gradul uşor / valabilitate 3 luni;
- gradul mediu / valabilitate 6 luni;
- gradul accentuat / valabilitate 12 luni;
- gradul grav / valabilitate “permanent”;
Notă: 1. După expirarea cardului – legitimaţie, posesorii vor depune cererea cu actele
doveditoare, aşa cum se prezintă la Art. 3, alin 1.
2. În cazul deteriorării cardului – legitimaţie, persoana în cauză beneficiază de schimbarea
acestuia.

Art. 4. Modelul cardului – legitimaţie (Anexa 2.)
(1) Cardul-legitimaţie pentru locuri gratuite de parcare are următoarele caracteristici:
- dimensiuni: 106 mm/148 mm;
- culoare: albastru-deschis, excepţie făcând doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu
rulant, care va avea un fundal de culoare albastru-închis;
- este plastifiat;
- este împărţit pe verticală în doua părţi, atât pe faţă, cât şi pe verso.
(2) Partea din stănga faţă conţine:
- simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, având culoarea alb pe un fundal de culoare
albastru-închis;
- data la care expira cardul-legitimatie de parcare;
- seria şi numărul cardului-legitimatie de parcare;
- denumirea şi ştampila autorităţii emitente.
(3) Partea din dreapta faţă conţine:
- cuvintele "Card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap" scrise cu majuscule
în limba română; după un spaţiu adecvat, cuvintele "Card-legitimatie de parcare" vor fi scrise
cu caractere mici în celelalte limbi ale Uniunii Europene;

- cuvintele "Model al Comunităţii 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 conţine:
- numele titularului;
- prenumele titularului;
- semnatura titularului sau alt însemn autorizat;
- fotografia titularului.
(5) Partea din dreapta verso conţine:
- afirmatia "Acest card-legitimatie indreptăţeşte titularul la locurile de parcare special
amenajate în România";
- afirmatia "Atunci când va fi utilizat, cardul-legitimaţie va fi afişat în partea din faţa a
vehiculului, astfel încât fata cardului-legitimatie sa fie clar vizibila pentru verificare".
(6) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3), toate înscrierile vor fi făcute în limba româna.
(7)Eliberarea cardului - legitimaţie pentru locuri gratuite de parcare se va elibera către
autorităţile administraţiei publice locale în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea
cererii persoanei cu handicap.

