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REGULAMENT  

privind eliberarea card – legitimatie de parcare gratuita 

Pentru persoanele cu handicap  

 

 

CAPITOLUL 1. – DISPOZITII GENERALE  

 

 Art.1 (1) Prezentul regulament stabileste modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, cu privire la eliberarea cardului – legitimatie pentru 

locurile de parcare gratuite. 

          (2) Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat 

deficientelor lor fizice , senzoriale, psihice si/sau associate, le impiedica total sau le limiteaza 

accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii 

si incluziunii sociale. 

 Art. 2 (1) Beneficiaza de dispozitiile prezentului Regulament persoanele cu 

domiciliul sau resedinta in comunaStefesti ,dupa cum urmeaza: 

 Adultii care poseda certificate de incadrare in grad de handicap eliberat de comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie eliberata de comisia 

superioara de evaluare  a persoanelor adulte cu handicap, in termen de valabilitate.; 

 Reprezentantii legali ai persoanelor adulte cu handicap, mai sus mentionati ,sau copii 

care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotarare a Comisiei 

pentru protectia copilului. 

                 (2)  De dispozitiile prezentului Regulament, mai beneficiaza adultii si copii cu 

handicap, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii ,domiciliul 

ori resedinta pe raza comunei Stefesti. 

                 (3) Reprezentantul legal este parintele sau persoana desemnata potrivit legii, sa 

exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile fata de persoana cu handicap. 

Art. 3 Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot 

beneficia de un card – legitimatie  pentru locuri gratuite de parcare. 

Art. 4 (1) Eliberarea cardului – legitimatie pentru locurile gratuite de parcare se face 

de catre compartimentul Administratie publica, prin inspectorul asistent cu atributii in 

Asistenta sociala, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii persoanei cu handicap 

sau a reprezentantului legal al acesteia. 

          (2) Cardul – legitimatieva fi semnat de Primarul comunei Stefesti. 

Art. 5 (1) Cardul – legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap este valabil 

pe perioada de valabilitate a documentului care atesta incadrarea in gradul de handicap. 



          (2) Cardul – legitimatie este valabil pe tot teritoriul Romaniei ,pentru locurile 

de parcare special amenajate/semnalizate/marcate prin semn international destinat parcarii 

gratuite a mijloacelor pentru transport persoane cu handicap. 

Art. 6 Autovehicolul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card – 

legitimatie beneficiaza de parcare gratuita. 

Art. 7 Costurile aferente eliberarii cardului – legitimatie pentru locurile gratuite de 

parcare, se suporta din bugetul local.  

 

CAPITOLUL II. – CONDITII DE ELIBERARE A CARDULUI – 

LEGITIMATIE DE PARCARE  

 

Art. 8 (1) In vederea obtinerii cardului - legitimatie de parcare ,persoanele cu 

handicap cu domiciliul sau resedinta in comuna Stefesti, care se incadreaza in prevederile 

Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

,republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare, vor depune la Primaria comunei 

Stefesti , o cerere insotita de urmatoarele documente :  

- Documentul care atesta incadrarea in gradul de handicap; 

- Actul de identitate ; 

- 2 (doua) fotografii color dimesiune 3cm*4cm (recente); 

- Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei cu 

handicap(certificatul de nastere al copilului, dispozitia de curator/tutore, 

hotararea judecatoreasca pentru punerea sub interdictie si desemnarea 

reprezentantului legal). 

(2) in cazul expirarii cardului – legitimatie , procedura prevazuta la alineatul (1) 

se va relua . 

(3) in cazul deteriorarii, furtului sau pierderile cardului – legitimatie pentru 

locuri gratuite de parcare, persoanele in cauza beneficiaza de eliberea sa gratuit. 

 

CAPITOLUL III. – MODELUL CARDULUI – LEGITIMATIE DE 

PARCARE  

 

Art. 9 (1)  Cardul -  legitimatie pentru locuri gratuite de parcare , are urmatoarele 

caracteristici: 



- Dimensiuni: 106mm/148mm; 

- Culoare: albastru – deschis , exceptie facand doar simbolul alb al utilizatorului 

de fotoliu rulant , care ca avea un fundal de culoarea lbastru – inchis; 

- Este plastifiat exceptie facand doar spatial semnaturii titularului , in partea 

stanga verso; 

- Este impartit pe vertical in doua parti ,atat pe fata cat si pe verso. 

    (2) Partea stanga fata contine: 

- simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, avand culoarea alb pe un fundal de 

culoare albastru inchis; 

- data la care expira cardul – legitimatie de parcare; 

- seria si numarul cardului- legitimatie de parcare; 

- denumirea si stampila autoritatii emitente; 

   (3) Partea din dreapta fata contine : 

- 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 europene 

ale Uniunii Europene; 

- cuvintele ,, model al Comunitatii Europene’’ in limba romana; 

- ca fundal, codul distinctive al Romaniei : RO , incercuit de inelul celor 12 stele 

simbolizand Uniunea Europeana. 

  (4) Partea din stanga verso contine: 

- numele titularului; 

- prenumele titularului; 

- semnatura titularului sau alt insemn autorizat; 

- fotografia titularului; 

 (5) Partea din dreapta verso contine : 

- afirmatia ,, Acest card – legitimatie indreptateste titularul la locurile de parcare 

special amenajate in Romania ‘’. 

- afirmatia ,,Atunci cand va fi utilizat cardul – legitimatie ca fi afisat in partea din 

fata a vehicolului , astfel incat fata cardului – legitimatie sa fie clar vizibila pentru 

verificare.  



(6) Toate inscrisurile vor fi facute in limba romana . 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


