ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 116/2020
privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardurilor-legitimație de parcare
gratuite pentru persoanele cu handicap
Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.05.2020;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9969/2020 și Raportul de specialitate nr. 9968/2020
a Direcției de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Miercurea-Ciuc prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardurilorlegitimație de parcare gratuite pentru persoanele cu handicap;
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrare a domeniului
public şi privat;
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;
În conformitate cu prevederile:
- Art. 65 alin. (1) – (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 2 din Ordinul nr. 223/2007 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu
Handicap privind implementarea formatului unic al cardului-legitimație de parcare pentru persoanele
cu handicap;
- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și
art. 627 alin. (1) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea cardurilor-legitimație de parcare gratuite
pentru persoanele cu handicap, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Se aprobă modelul cardului - legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu
handicap, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.3. Costurile aferente privind tipărirea și eliberarea cardului - legitimație de parcare
gratuită pentru persoanele cu handicap se suportă din bugetul local.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul
municipiului Füleki Zoltán-Ladislau, Direcția economică şi Direcția de asistenţă socială din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.5. (1) Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán
c) Viceprimarului municipiului Füleki Zoltán-Ladislau;
d) Direcției economice;
e)Direcției de asistenţă socială.
(2) Va fi adusă la cunoștința publică prin postarea pe site-ul propriu al instituției prin grija Direcției
de asistenţă socială.
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