
                                     R O M Â N I A                 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA  SMEENI 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI   SMEENI 

 
 

HOTARARE 

privind aprobarea Regulamentului ,a procedurilor de emitere și 
implementare a formatului unic de  card-legitimație de parcare pentru 

persoanele cu handicap din comuna Smeeni 

Consiliul local al comunei Smeeni,județul Buzău; 
Avand in vedere: 
 

-referatul  Primarului comunei Smeeni ,înregistrat la nr.4674/01.07.2020; 
-raportul compartimentului Asistență socială ,înregistrat la nr.4673/ 

01.07.2020; 

-avizul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
Smeeni, înregistrat sub nr.4675/01.07.2020; 

-prevederile art.65 alin.2 din Legea nr.488/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată; 

-prevederile art.40 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.488/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata; 

-Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Persoanele cu Handicap 
nr.223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie pentru 
persoanele cu handicap ; 

-prevederile O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ; 

In temeiul art.45,alin. (1) si art.115 ,alin.(1),lit. “b” din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001,republicata ,modificata si completata  

HOTĂRĂȘTE : 

Art.1.Se aprobă Regulamentul ,procedurile de emitere și implementare a 
formatului unic de card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap din 
comuna Smeeni ,conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 



Art.2.Se aprobă modelul cardului-legitimatie de parcare pentru persoanele 
cu handicap din comuna Smeeni ,conform Anexei nr.2 la prezenta  hotărâre. 

Art.3. Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul comunei Smeeni prin intermediul compartimentului 
Asistenta socială și Stare civilă ,vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.5.Secretarul comunei Smeeni va comunica prezenta hotărâre Primarului 
comunei Smeeni ,Compartimentelor Asistență socială și Stare civila și la Instituția 
Prefectului –Județul Buzău. 

 
                                               Președinte de ședință, 
      Consilier local 
       Alion Adrian 
 
                                   Contrasemnează , 
                                       Secretar general U.A.T. 
                                                                                               Stănescu Anghel Luigi  
 
 

 

 

 

Smeeni ,nr.27  din  15.07.2020 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată  de către  Consiliul local al comunei Smeeni 
în ședința din data de 15.07.2020 ,cu respectarea prevederilor OUG  nr.57/2019 
privind Codul administrativ ,cu un numar de 15 voturi  “pentru” 0. ,”abțineri “ 0 și 
0 voturi “impotrivă” din numărul total de 15 consilieri locali în funcție din care 15 
consilieri locali prezenți la sedința.	

	

 

 



Anexa 1 la HCL Smeeni nr.27/15.07.2020 

REGULAMENT  

privind procedurile de emitere și implementare a formatului unic de card-
legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap din comuna Smeeni 

 

Capitolul I.-Prezentare generală : 

 

           Persoanele cu handicap ,în conformitate cu Legea nr.488/2006 republicată 
,cu modificările și completările ulterioare ,H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologige de aplicare a prevederilor Legii nr.488/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicată și Ordinul 
presedintelui A.N.P.H nr.223/2007 privind implementarea formatului unic al 
cardului-legitimație pentru persoanele cu handicap ,sunt acele persoane cărora 
datorită unor afecțiuni fizice ,mentale sau senzoriale ,le lipsesc abilitățile de a 
desfașura în mod natural activități cotidiene ,necesitând măsuri  de protecție în 
sprijinul recuperării ,integrării și incluziunii sociale. 

În această categorie se includ copiii și adulții cu handicap,cetățeni români,cetățeni 
ai altor state sau apatrizi,pe perioada în care au ,conform legii ,domiciliul ori 
reședința în România. 

Autoritatile publice ,furnizorii de servicii sociale ,reprezentanții societății civile 
,precum și persoanele fizice și juridice responsabile de aplicarea Legii nr.488/2006 
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicată 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,rectificată prin Legea nr.74/1999,precum și cu celelalte 
acte interne și internationale în materie la care Romania este parte .Orice persoană 
cu disabilități are dreptul la autonomie ,la integrare socială și la participare în viața 
comunității. 

Capitolul II.-Definire ,termini si caracteristici: 

Art.1. În sensul prezentului regulament ,următorii termeni se definesc astfel: 

a)Card-legitimatie 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 –copii care poseda certificate de incadrare in grad 
de handicap eliberat prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului ,in 
termen de valabilitate ,adultii care poseda certificate de incadrare in grad de 
handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
,in termen de valabilitate. 
c)Locurile de parcare pentru persoanele cu handicap –locuri de parcare 
special amenajate,rezervate si semnalizate prin semn international destinate 
parcarii gratuite a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap. 
d) Reprezentant legal-parintele sau persoana desemnata ,potrivit legii,sa 
exercite drepturile sis a indeplineasca obligatiile fata de persoana cu 
handicap. 
Art.2.  (1) Cardul –legitimatie pentru locurile gratuite de parcare trebuie sa 
aiba urmatoarele Caracteristici ,conform moedelului aprobat prin Ordinul 
223/2007 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu 
Handicap: 
-dimensiuni :106 mm/148mm; 
-culoare :albastru-deschis,exceptie facand doar simbolul alb al utilizatoru;ui 
de fotoliu rulant,care va avea un fundal de culoare albastru-inchis; 
-este plastifiat; 
-este impartit pe vertical in doua parti ,atat pe fata ,cat si pe verso. 
          (2) Partea din stanga fata contine: 
-simbolul utilizatorului de fotoliu rulant,avand culoarea alb pe un fundal de 
culoare albastru-inchis; 
-data la acre 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 limi 
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 însemn autorizat ; 
-fotografia titularului. 



 (5)Partea  din dreapta  verso  conține: 
-afirmația “Acest card-legitimatie  îndreptățește titularul la locurile de 
parcare special amenajate în Romania”; 
-afirmația ‘Atunci când va fi utilizat,cardul-legitimație va fi afișat în partea 
din față a vehiculului,astfel încât în fața cardului-legitimație să fie clar 
vizibilă pentru verificare “. 
 (6)Exceptând situaîia prevazută la alin.(3),toate înscrisurile vor fi 
facute în limba română   
         (7) Eliberarea cardului –legitimatie pentru locurile gratuite de parcare 
se va efectua de către autoritățile admnistrației publice locale în termen de 5 
zile lucrătoare de la cererea persoanei cu handicap. 
 
Capitolul III-Modalitatea de eliberare: 

Art.3. De prevederile prezentului regulament beneficiază ,la cerere 
,persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora care au 
domiciliul în comuna Smeeni. 

Art.4.Cardul –legitimatie se eliberează,gratuit ,persoanelor cu 
handicap sau reprezentanților legali ai acestora cu valabilitatea egală cu cea 
a certificatului de încadrare în grad de handicap. 

Art.5.(1) În vederea eliberării cardului-legitimație solicitantul va 
depune  la Primaria comunei Smeeni urmatoarele: 
-Cerere 
-Original și copie a certificatului de încadrare în grad de handicap  
-Copie act de identitate al persoanei cu handicap  
-fotografia persoanei cu handicap de dimensiuni 3x4cm. 
-documentele doveditoare privind reprezentantul legal al persoanei cu 
handicap (daca este cazul ) 
 (2)Dupa expirarea cardului-legitimatie,posesorii vor depune cererea 
cu actele doveditoare,asa cum se prezinta la art .5. 
 (3)În cazul deteriorării cardului-legitimație ,persoana în cauză 
beneficiază de schimbarea acestuia . 
 

Art.6.Eliberarea cardului-legitimație pentru locurile gratuite de 
parcare se face de către Primaria comunei Smeeni ,prin compartimentul 
specializat. 

Art.7.Cardul-legitimatie conferă posesorului dreptul de parcare 
gratuită numai pe locurile special amenajate,rezervate și semnalizate ,în 
acest sens,prin semn internațional ,destinate parcării gratuite a mijloacelor de 
transport pentru persoane cu handicap. 



Autovehiculele care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-
legitimatie beneficiază de parcare gratuită . 

Art.8.Pentru confirmarea dreptului de parcare gratuită a 
autovehiculului care transportă persoana cu handicap ,Cardul –legitimatie se 
va expune la loc vizibil în interiorul acestuia. 
 
 
 
 
 
 

 Președinte de sedință, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


