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ROMÂNIA                                                                                                  ANEXA NR. 1 

JUDEȚUL BACĂU                                                                    la H.C.L. Oncești  nr. 42/20.07.2022  

CONSILIUL LOCAL ONCEȘTI                                                                  

 

REGULAMENT 

 

privind implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru 

persoanele cu handicap, la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău 

 

Capitolul I – Definire termeni și caracteristici: 

 

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

         a) Card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap – document în format unic eliberat 

de Administrația publică locală care dă drept de parcare gratuită autovehiculelor care transportă 

persoane cu handicap; 

         b) Persoane cu handicap: 

         - copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a comisiei 

pentru protecția copilului, în termen de valabilitate; 

         - adulții care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare        

a persoanelor adulte cu handicap sau după caz, decizia eliberată de comisia superioară de evaluare                

a   persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate. 

         c) Locuri de parcare pentru persoanele cu handicap – locuri de parcare special amenajate, 

rezervate și semnalizate prin semn internațional destinate parcării gratuite a mijloacelor de transport 

pentru persoane cu handicap; 

         d) reprezentant legal - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să 

îndeplinească obligațiile față de persoana cu handicap. 

 

Capitolul II – Formatul cardului–legitimaţie de parcare pentru persoane cu handicap 

 

         Art. 2 – (1) Cardul-legitimaţie pentru locuri gratuite de parcare are următoarele caracteristici: 

         a) dimensiuni: 106 mm/148 mm; 

         b) culoare: albastru-deschis, excepţie făcând doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, 

care va avea un fundal de culoare albastru-închis; 

         c) este plastifiat, excepţie făcând doar spaţiul rezervat semnăturii titularului, în partea stângă 

verso; 

         d) este împărţit pe verticală în două părţi, atât pe faţă, cât şi pe verso. 

 

         (2) Partea din stânga faţă conţine: 

         a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, având culoarea alb pe un fundal de culoare albastru-

închis; 

         b) data la care expiră cardul-legitimaţie de parcare; 

         c) seria şi numărul cardului-legitimaţie de parcare; 

         d) denumirea şi ştampila autorităţii emitente. 

 

         (3) Partea din dreapta faţă conţine: 

         a) cuvintele ,,Card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap" scrise cu majuscule în 

limba română; după un spaţiu adecvat, cuvintele ,,Card-legitimaţie de parcare" vor fi scrise cu caractere 

mici în celelalte limbi ale Uniunii Europene; 

         b) cuvintele ,,Model al Comunităţii Europene" în limba română; 

         c) ca fundal, codul distinctiv al României: RO, încercuit de inelul celor 12 stele simbolizând 

Uniunea Europeană. 

 

        (4) Partea din stânga verso conţine: 

         a) numele titularului; 

         b) prenumele titularului; 
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         c) semnătura titularului sau alt însemn autorizat; 

         d) fotografia titularului. 

         (5) Partea din dreapta verso conţine: 

         a) afirmaţia ,,Acest card-legitimaţie îndreptăţeşte titularul la locurile de parcare special amenajate 

în România"; 

         b) afirmaţia ,,Atunci când va fi utilizat, cardul-legitimaţie va fi afişat în partea din faţă a 

vehiculului, astfel încât faţa cardului-legitimaţie să fie clar vizibilă pentru verificare". 

         (6) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3), lit. a),  toate înscrierile vor fi făcute în limba 

română. 

 

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 Oncești, Județul Bacău. 

         Art. 4 – Cardul-legitimație 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 Primăria Comunei 

Oncești, următoarele documente: 

         - Cerere tip; 

         - copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap; 

         - fotografia persoanei cu handicap de dimensiuni 3x4 cm; 

         - certificatul de naștere pentru copilul cu handicap (dacă este cazul); 

         - documente doveditoare privind reprezentantul legal al persoanei cu handicap – actul de curatelă 

(dacă este cazul); 

         - cardul-legitimație expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deținut un astfel de card. 

         Documentele doveditoare se restituie pe loc după confruntarea cu copiile acestora. 

         (2) În cazul expirării cardului-legitimaţiei, procedura prevazută la alin. (1) se va relua. 

         (3) În cazul deteriorării, furtului sau pierderii cardurilor-legitimaţiei pentru locuri gratuite de 

parcare, persoanele în cauză beneficiază de eliberarea unui nou document. 

         Art. 6 - Eliberarea Cardurilor-legitimație pentru locurile gratuite de parcare se face de către 

Primăria Comunei Oncești, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării persoanei cu 

handicap sau reprezentantului legal al acestuia. Cardul-legitimație va fi semnat de către Primarul 

Comunei Oncești. 

Capitolul IV – Dispoziții finale: 

 

         Art. 7 -  (1) Cardul-legitimație conferă posesorului dreptul de parcare gratuită numai pe locurile 

special amenajate, în România, rezervate și semnalizate, în acest sens, prin semn internațional destinate 

parcării gratuite a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap. 

         (2) Autovehiculele care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație 

beneficiază de parcare gratuită. 

         (3) În spaţiile de parcare ale domeniului public, respectiv în spațiul din curtea administrației 

publice locale a Comunei Oncești, se repartizează și se amenajează 2(două) locuri de parcare gratuită 

persoanelor cu handicap, costurile lucrărilor necesare pentru realizarea adaptărilor prevăzute pentru 

bunurile proprietate publică sau privată a U.A.T. – Comuna Oncești fiind suportate din bugetul local. 

 

         Art. 8 - Pentru confirmarea dreptului de parcare gratuită a autovehiculului care transportă 

persoana cu handicap, Cardul-legitimație se va expune la loc vizibil în interiorul acestuia. 

 

         Art. 9 - Prezentul REGULAMENT  se va actualiza periodic şi ori de cate ori se produc modificări 

legislative. 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                    SECRETAR GENERAL, 

               MIHĂILĂ NICOLAIE                                        OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 
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ROMÂNIA                                                                                                  ANEXA NR. 2 

JUDEȚUL BACĂU                                                                    la H.C.L. Oncești  nr. 42/20.07.2022  

CONSILIUL LOCAL ONCEȘTI                                                                  

 

 

MODELUL CARDULUI-LEGITIMATIE  

de parcare pentru persoanele cu handicap 

 

 

         - față: 

  

 
 

         - verso: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

               MIHĂILĂ NICOLAIE                                       OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 


