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                        CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T A R A R E  
privind  aprobarea  Regulamentului privind implementarea si eliberarea  formatului  unic al 

modelului  card - legitimatie   de parcare pentru persoanele  cu handicap 
 
 

Avand in vedere; 
Expunerea de motive  a d-lui Nicolae Dragan –primarul Comunei Tirgsoru Vechi inregistrata 

sub nr. 4176/13.05.2013 precum si raportul  de  specialitate al  Compartimentului  Asistenta Sociala 
din cadrul Primariei Comunei Tirgsoru Vechi inregistrat sub nr. 4175/13.05.2013; 

In conformitate cu prevederile: 
- art.  65 din  Legea   nr.  448/2006,   republicata,   privind  protectia si promovarea   

drepturilor persoanelor  cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 40 din H.G. nr. 268/2007  privind aprobarea  Normelor  metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006  ; 
- Art. 63, alin.  5, lit. a din Legea  nr. 215/2001,  pri vind administratia publica  locala,  

republicata, cu modificarilei completarile ulterioare; 
In  temeiul prevederilor art.45 alin.1 si ale art.36 alin.1, alin 2 lit. b), c) si d)  din Legea 

nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
Consiliul local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 
 
Art.1 - Aproba Regulamentul  privind   implementarea si eliberarea   formatului   unic   al 

modelului  card  - legitimatie  de  parcare  pentru  persoanele  cu  handicap,  prezentat  in anexa  
nr.1,  parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 - Se  aproba  modelul  cardului  -  legitimatie  de  parcare  pentru  persoanele  cu  
handicap, prezentat in anexa nr. 2, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.3 –Costurile  aferente  implementarii  prevederilor  prezentei  hotarari  se suporta  din  
bugetul local. 

Art.4 – Compartimentul de  Asistenta  Sociala  din cadrul  Aparatului  de Specialitate al 
Primarului Comunei Tirgsoru Vechi se imputerniceste cu ducerea  la indeplinire a  prevederilor  
prezentei  hotarari. 

Art.5 – Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei Tirgsoru Vechi 
Institutiei Prefectului Judetului Prahova, Primarului Comunei Tirgsoru Vechi si Compartimentului 
de  Asistenta  Sociala  din cadrul  Aparatului  de Specialitate al Primarului Comunei Tirgsoru Vechi. 
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