
                              

 

                                  Către, 

PRIMĂRIA  COMUNEI  TARNA  MARE 

COMPARTIMENT  ASISTENȚĂ  SOCIALĂ 

 

      Subsemnatul/a………………………………………………………………, domiciliat/ă în 

localitatea…………………………………………., nr……………….., comuna Tarna Mare, județul Satu Mare, 

telefon fix………………………., telefon mobil…………………………………, posesor(oare) al BI/CI, 

seria……………nr…………………, în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completărrile ulterioare, coroborat cu 

prevederile HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.448/2006, solicit prin prezenta eliberarea unui card-legitimație de parcare pentru persoanele cu 

handicap. 

   La prezenta cerere anexez 1 poză 30/40 mm și copii după următoarele acte: 

-certificat de încadrare în grad de handicap; 

-actul de identitate; 

-dispoziția privind instituirea curatelei în cazul reprezentantului legal (dacă este cazul) 

-copie după actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei adulte cu handicap (când este cazul); 

-document din care să rezulte calitatea de reprezentant legal sau document din care să rezulte că este 

asistent maternal cu drepturi părintești dobândite prin hotărâre judecătorească (când este cazul); 

-copie după certificatul de naștere al copilului (când este cazul)copie act de identitate reprezentant legal 

sau asistent maternal (când este cazul); 

-cardul-legitimație expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deținut un astfel de card. 

Notă: 
*fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității 
*cardul-legitimație de parcare se eliberează numai persoanelor cu handicap sau reprezentanților legali ai 
acestora, care au domiciliul în comuna Tarna Mare, județul Satu Mare 
-pentru ridicarea cardului-legitimație de parcare se va prezenta CI/BI-ul în original al titularului certificatului de 
încadrare în grad de handicap; 
-eliberarea cardului-legitimație pentru locuri gratuite de parcare se face în termen de 30 zile de la cererea 
persoanei cu handicap. 
   Prin prezenta sunt de acord ca Primăria comunei Tarna Mare-compartimentul Asistență socială să 

prelucreze datele personale în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor, prevăzute 

de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Data:…………………2019 

Semnătura: 


