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DISPOZIŢIA nr. 221/2020 
privind aprobarea Regulamentului  pentru eliberarea cardului-legitimaţiei  

de parcare gratuită pentru persoane cu handicap 
 
 

 Primarul Municipiului Gheorgheni, 
 

 Având în vedere: 
− Nota de fundamentare nr.45646/2020, respectiv proiectul Regulamentului  

pentru eliberarea cardului/legitimaţiei de parcare gratuită pentru persoane cu 
handicap, întocmit de  Direcţia de asistenţă socială  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni,  

− H.C.L. nr.25/2020, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023, 

 În conformitate cu prevederile:  
− art.155, alin. (1), lit. d) şi e),  alin. (5), lit. c),  din O.U.G. nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, 
− art.65. din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată. cu modificările ulterioare 
− art.40, art.41 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
aprobat prin H.G. nr.268/2007 

− art.2 din Ordinul  preşedintelui ANPH nr.223/2007, privind implementarea 
formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu 
handicap,  

În temeiul prevederilor art.196, alin. (1), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ În temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit.b), din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, 

D I S P U N E: 
 

 Art.1 –  Se aprobă Regulamentul  pentru eliberarea cardului-legitimaţiei de parcare 
gratuită pentru persoane cu handicap, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta dispoziţie. 
 Art.2 – Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia de 
asistenţă socială  din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului 
Gheorgheni. 
 Art.3 –   (1) Prezenta dispoziţie se comunică: 

a) Prefectului judeţului Harghita, 
b) Direcţiei de asistenţă socială  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Gheorgheni. 
      (2)  Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință publică prin afişare la sediul și 
pe site-ul Municipiului Gheorgheni – www.gheorgheni.ro. 

 
Gheorgheni, la data de 05 martie  2020 
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