
Anexa 1 la H.C.L. nr.

REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA LOCURILOR DE PARCARE PENTRU
PERSOANELE CU HANDICAP DIN MUNICIPIUL PETROȘANI

Art.1. Dispozitii generale
Persoanele cu handicap, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 republicată,

cu modificările si completările ulterioare-sunt acele persoane cărora mediul social,
neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, fizice, mentale și/sau asociate, le
împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând
măsuri de protecție în scopul integrării și incluziunii sociale.

În această categorie se includ copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români,
cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul
ori reşedinţa în România.

Autorităţile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanţii societăţii
civile, precum şi persoanele fizice şi juridice responsabile de aplicarea Legii nr.
448/2006 au obligaţia să promoveze, să respecte şi să garanteze drepturile persoanei
cu handicap, stabilite în concordanţă cu prevederile Cartei Sociale Europene
revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 74/1999,
precum şi cu celelalte acte interne şi internaţionale în materie la care România este
parte.

Art.2. Reguli aplicabile pentru acordarea și semnalizarea locurilor de
parcare pentru persoanele cu handicap

2.1 Pentru a beneficia de loc de parcare gratuit în parcările de reședintă,
persoanele cu handicap/reprezentanții legali ai acestora/ asistentul maternal trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

A) Persoana cu handicap/reprezentantul legal al persoanei cu
handicap/asistentul maternal al minorului cu handicap să aibă domiciliul/reședința
într-un imobil la mai puțin de 30 m de parcarea de reședință;

B) Persoana cu handicap/reprezentantul legal al persoanei cu
handicap/asistentul maternal al minorului cu handicap să facă dovada
deținerii/posesiei/folosinței unui autoturism;

C) Reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap trebuie să domicilieze la
aceeași adresă cu persoana cu handicap.

2.2 Exceptie de la prevederile art.2.1 lit. B) în obținerea unui loc de parcare
gratuit în parcările de reședință, fac persoanele cu handicap care dovedesc locuirea
la aceeași adresă cu deținătorul unui autovehicul care poate fi soțul/soția, mama/tatăl,
fiul/fiica, fratele/sora persoanei cu handicap, cu obligația deținătorului
autovehiculului de a prezenta o declarație notarială din care să rezulte că
autovehiculul deținut este utilizat și în folosul persoanei cu handicap.



2.3 Sub sancțiunea anulării acordării gratuite a locului de parcare, beneficiarii
au obligația de a comunica în scris, în maxim 30 de zile de la producere, orice
modificare intervenită cu privire la schimbarea domiciliului, autovehiculului pentru
care au obținut locul de parcare, actului de identitate, certificatului de încadrare în
grad de handicap sau altor elemente în baza cărora s-a acordat locul de parcare
gratuit.

2.4. În vederea obținerii unui loc de parcare, persoana cu
handicap/reprezentantul legal/asistentul maternal al acesteia va depune următoarele
documente:

- Cerere;
- Copia CI/BI pentru persoana cu handicap, în termen de valabilitate, respectiv

certificatul de naștere în cazul minorilor încadrați în grad de handicap;
- Copie CI/BI reprezentant legal al persoanei cu handicap/asistentul maternal

al minorului cu handicap, în termen de valabilitate împreună cu documentul
justificativ din care rezultă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu
handicap/asistent maternal;

- Copie certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de
evaluare a persoanelor cu handicap, în termen de valabilitate;

- Dovada deținerii/posesiei/folosinței unui autovehicul, respectiv copii ale
certificatului de înmatriculare al autovehiculului cu I.T.P. valabil la momentul
solicitări;

- Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că autovehiculul în cauză
este utilizat și în folosul persoanei cu handicap, dacă este cazul;

- Certificat de căsătorie în cazul în care proprietarul autovehiculului este
soțul/soția persoanei cu handicap, alte acte care dovedesc încadrarea în excepțiile
art.2.2.;

- Documente care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu
handicap (tutore, curator, hotărâre judecătorească pentru punere sub interdicție și
desemnare reprezentant legal) sau document din care să rezulte calitatea de asistent
maternal cu drepturi părintești dobândite prin hotărâre judecătorească.

Art.3. Dispoziții finale
Art. 3.1 Parcările de reședință nu sunt păzite/supravegheate. Municipiul

Petroșani nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aflate în acestea în
zona de acțiune a parcărilor de reședință.

Art.3.2 Verificarea respectării de către conducătorii de autovehicule a
prezentului regulament se face de catre reprezentanti din cadrul Serviciului Politie
Locala, împuterniciți prin Dispozitia nr.570/2019, sa constate contraventii si sa
aplice sanctiunile instituite de Legea nr.448/2006- privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap.


