
JUDETUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI LOPADEA NOUA

HOTARAREA NR.11/2019
privind aprobarea Regulamentului privind etiberarea cardului- legitimatie de

parc"r6 gratuiti pentru persoanele cu handicap

Gonsiliul Local al comunei LoPADEA NOUA, Judeful Alba,

AvAnd in vedere:
* proiectul de hotirAre ini[iat de Primarul comunei Lopadea Noua prin care prgpune

aprobarea negufameniului privind eliberarea cardului legitimalie de parcare

gratuiti pentru persoanele cu handicap;

* referatul cu nr. 1554 din 14.03.201g Tniocmit de consilierul cu atribulii de asistenta

sociald Tn cadrul compartimentului de Asistenfa SocialS Primaria comunei

Lopadea Noua; , .A,^AAA --:..:-r --i.,i^,.r ^,a*an*ia{. prevederir" ,rt. 6s 
"tin. 

(1) - (4) din Legea nr. 44g12006, privind privind protectia 9i

promovarea drepturilor persoanelor ci, handicap, republicatd, cu modificdrile 9i

comPletdrile ulterioare ;

* prevederile art.40 din H.G. nr. 26g12007, pentru aprobare.a Normele metodologice de
'- 

aplicare a iegii nr.44812006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

n prevederil" offirrriAutoritilii Nalionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 22312007

de aprobare a modelului caidului'- legitimalie pentru persoanele cu handicap;

* prevederite Legii nr. z7gt2oi6 privirid fininlbb publice locale, cu modificdrile 9i

comPletdrile ulterioare ;

* raportul .orLi"i de specialitate din cadrul consiliului Local Lopadea Noua, prin care

se acordi aviz favorabil;
* prevederil" ,rt. CO alin. (2) lit b).si1it. d), alin. (4) Iit. 

-a), 
alin (6) lit' a), pct' 2 9i ale art'

45 coroborat cu art. 11s alin. (r j oin Legea ni. zl5l2oo1, privind administratia publicd

locald, republicata, cu modificirile 9i completSrile ulterioare,

HOTARAgTE

Art. {. - se aprobd Regulamentul privind eliberarea cardului - legitimalie de parcare gratuitd

pentru persoanele cu handicap, previzut in Anexa nr' 1 la prezenta hotdrAre' care face

parte integranti din aceasta.

Art. 2. - se aprobS modelul cardului - legitimalie de. parcare gratuitd pentru persoanele cu

handicap, prevazui in Anexa nr. 2la piezenia hotir6re, care face parte integranti din

aceasta.

Art. 3. - costurile aferente privind tipdrirea gi eliberarea cardului - legitimatie de parcare

gratuiti pentru peisoanele cu handicap se suportd de la bugetul local'

Art. 4. - Ducerea la indeplinire a hotararii se incredinleazd primarului comunei Lopadea

Nouacompartimentur de Asistenli so.irra 9i compirtimentul contabilitate din cadrul

Primdriei comunei LoPadea Noua'

Art. 5. - Prezenta hotir6re se comunicd:
- lnstituliei Prefectului - Judetul Alba;

- Primaiului comunei LoPadea Noua;

- Secretarului comunei Lopadea Noua;



- Compartimentului de Asistenld SocialS din cadrul Primdriei comunei Lopadea 90
Noua;

- Compartimentului contabilitate din cadrul Primiriei comunei Lopadea Noua;
- Cetitenilor, prin afigare la sediu! institutiei .

prezenta hotarare a fost adopata cu un numar de 11 voturifavorabil valabil exprimate, care reprezinta

100% din numarul consilierilor in functie, 100o/o din nr. consilierilor prezenti.

Pregedinte de Sedintl
Consilier local

Contrasemneazi
Secretar,
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