
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

                                                   COMUNA RÎCIU 
                                                  CONSILIUL LOCAL 

 
 

  HOTĂRÂREA NR. 46 
din 30.07.2014 

 
 

privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea şi eliberarea formatului 
unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap. 

 
 
              Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de  30 iulie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr.256 din  25 iulie  2014, emisă, de 
către primarul comunei Rîciu; 

Analizand: 
      -Cererea numitului Gârbu Marian, domiciliat în localitatea Rîciu, str. Gheorghe Şincai 

nr.176, jud.Mureş, beneficiar al Certificatului de Încadrare în Grad de Handicap 
nr.9563/30.09.2004, eliberat de Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială-Mureş, diagnosticat 
clinic cu amputare traumatică 1/3 medie inferioară gambă dreaptă, amputaţie traumatică 
1/3medie gambă stângă; 

            -Expunerea de motive nr. 2930 din 24.07.2014 al primarului comunei Rîciu; 
     -Raportul de specialitate al   Compartimentului asistenţă socială, prin care se supune 

aprobării proiectul de hotărâre având ca obiect implementarea formatului unic al cardului-
legitimaţie de parcare pentru persoane cu handicap; 

     Având în vedere prevederile art. 2 din Ordinul nr. 223/2007 al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, prevederile art. 41 din HG nr. 
268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

     În baza prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia public locală –republicată; 

     În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 2 si alin. 9, art. 45 alin. 1 
din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
            Art.1. Se aproba Regulamentul privind implementarea formatului unic al cardului-
legitimaţie de parcare pentru persoane cu handicap prezentat în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



     Art.2 Se aprobă modelul cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu 
handicap, prezentat în anexa nr.2 din prezenta hotărâre; 
           Art.3. Costurile privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de 
parcare pentru persoane cu handicap se suportă din bugetul local. 
  Art.4. Compartimentul de Asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Rîciu se împuterniceşte cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri; 

        Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
         Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

                   Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
         Compartimentului de Asistenţă socială; 

             Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă 
publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

  
 
 

 
 

 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:  
                             Ulieşan Ioan                                                                SECRETAR -Dunca Ioan                                                                                                                                                         
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