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H O T Ă R Â R E A     Nr.33 /2020 
Privind aprobarea  Regulamentului privind eliberarea  cardului – legitimație de  

parcare gratuită pentru persoanele cu handicap 

 
 
 

   Consiliul local oraș Borsec. 

   Luând în considerare referatul compartimentului de asistență 
socială din cadrul aparatului de  specialitate al primarului, prin care este arătat faptul 
cu privire la necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la aprobarea  

Regulamentului privind eliberarea  cardului – legitimație de parcare gratuită pentru 
persoanele cu handicap.  

   Având în vedere prevederile art 65, alin. (2),(3) și (4) din Legea nr. 

448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 40,  din 

Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii, nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare precum și 
prevederile Ordinului Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 

223/2007 de aprobarea a modelului cardului -  legitimație pentru persoanele cu 
handicap.  

    Luând în considerare avizul de aprobare  al comisiei pentru 

administrație, învățământ, sănătate, protecție social din cadrul Consiliului local.  
 

     În temeiul dispozițiunilor art 129(1), lit.b), art. 129(7), lit.d), art. 

139 (1), Cap.VIII, art.196(1), lit .a) , art.197 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul Administrativ  și cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată și modificată în 2013.  
 

 

 

H O T Â R E Ș T E : 

 

 
   Art.1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea cardului – 

legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap, prevăzut în anexa 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  

   Art.2. Se aprobă modelul de cerere pentru obținerea cardului – 

legitimație pentru locuri gratuite de parcarea 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, cap.51..01.03 ( autorități executive), art.2030.30 (alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii ).  
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   Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează  Compartimentul  de Asistență Socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

 

   Art.5.  Prin grija secretarului general al  unității administrativ 

teritoriale Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișaj. 
 

   Art.6. Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al  Unității 
Administrativ teritoriale Borsec se va înainta: 
 

                                    Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului administrativ; 
           Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 
 

 
  Borsec, la 23 martie 2020 

 
 
          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


