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HOTĂRÂREA nr.   26/2021
privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului – legitimaţie de

parcare gratuită   pentru persoanele cu handicap

Având în vedere:

- Referatul de aprobare  nr. 2188 din 24.05. 2021 iniţiat de primarul comunei Pădureni prin
care  propune  aprobarea  Regulamentului  pentru  eliberarea  cardului  –  legitimaţie  de
parcare gratuită   pentru persoanele cu handicap ;

- Raportul secretarului general al comunei Pădureni cu nr. 2189 din 24.05.2021;
- Proiectul  de hotărâre nr.  2190 din 24.05.2021 cu privire la  aprobarea Regulamentului

pentru  eliberarea  cardului  –  legitimaţie  de  parcare  gratuită    pentru  persoanele  cu
handicap ;

- Prevederile art. 65 alin.(1) –(4) din Legea nr. 448 / 2006 privind protectia si promovarea
drepturilor  persoanelor  cu  handicap  ,  republicată  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

- Prevederile  art.  40 din H.G.  nr.  268/2007  pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a  prevederilor  Legii  nr.  448/2006 privind protecţia  şi  promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 4 aprilie 2007;

- Prevederile Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu handicap nr. 223 /2007
de aprobare a modelului cardului – legitimaţie pentru persoanele cu handicap;

- Prevederile  Legii  nr  273  /2006   privind  Finanţele  publice  locale  ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare ;

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consliului Local Pădureni , prin care se acordă
favorabil proiectul de hotărâre;
     În temeiul prevederilor art. art. 129, alin. (2) lit. „ b”, coroborat cu alin. (7) lit. „ b”, art.139 alin.
(3)  lit.c)  si  ale  art.196  alin.(1)  lit.a)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ  al
Romaniei,cu modificarile si completarile ulterioare ;
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  ART.  1  Se  aprobă  Regulamentul  privind eliberarea cardului  – legitimaţie  de parcare
gratuită   pentru persoanele cu handicap  prevăzut în Anexa nr 1 la prezenta hotărâre ,
care face parte integrantă din aceasta.

   ART. 2  Se aprobă modelul  cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu
handicap , prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre , care face parte integrantă din aceasta.

   ART. 3 Costurile aferente privind tipărirea şi eliberarea cardului –legitimaţie de parcare
gratuită pentru persoanele cu handicap se suportă de la bugetul local .

Art. 4 Ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează  primarul comunei Pădureni ,
prin apartul de specialitate al primarului.

ART. 5 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului , judeţul Vaslui;
- Primarului comunei Pădureni;
- Compartimentului Asistenţă Socială;
- Pe adresa instituţiei Primăriei comunei Pădureni, www.comuna-padureni.com.

Pădureni, 25  mai 2021   

                Preşedinte de şedinţă                                                                                 Contrasemnează
                       Consilier  local                                                      Secretar  general  comuna Pădureni
              SANDU ANDRIAN MUNTEANU MIRELA 
                                                                                                      

Adoptata astazi  25 mai 2021  în sedinta ordinara

Cu un numar de   12  voturi”pentru”, din   12  consilieri prezenti la sedinta.
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