
PROIECT 

ROMANIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA BECENI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECENI 

 

Hotărâre 

privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei  
Beceni 

 

Consiliul local al comunei Beceni, judeţul Buzău 

Având în vedere: 

-  referatul de aprobare  al primarului comunei Beceni, raportul de 

specialitate al compartimentului și  avizul  comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului local Beceni; 

- procesul verbal nr. 2048/3.02.2021 al Comisiei Județului Buzău de 

analizare a propunerilor de steme, 

- prevederile art. 1, alin. 3-5 şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind 

stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor 
judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi de prevederile art.10 
din Legea nr.102/ 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, 
 

În temeiul art 196, ali.1) lit.a), din O.U.G. 57/2019-Codul administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Beceni, 
judeţul Buzău, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
Art.2. Se aproba explicatia heraldică a culorilor si simbolurilor conform 
anexei nr.2 la prezenta hotărare.  
Art.3. HCL Beceni nr. 35/26.09.2019 se abrogă. 
Art.4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului  comunei 
Beceni, care o va transmite Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi 
Sigilografie din cadrul Consiliului Judeţean Buzău. 
Art.5. Secretarul general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor și autorităților interesare. 

 

INIŢIATOR,      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

Primar,                                      Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                 Elena CÂRCEI 
 

Beceni 

Nr.  21/26.04.2021 



Anexa Nr. 1 la HCL

Președinte de ședință, Secretar General

al comunei,



                                                                                                 Anexa nr. 2 la HCL ……………./ 

Primaria comunei Beceni 

Judeţul Buzău 

 

 

                                  

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE ELEMENTELOR ÎNSUMATE 
STEMEI COMUNEI BECENI, JUDEŢUL BUZĂU 

 

DESCRIEREA STEMEI: 

Stema comunei Beceni se compune, conform anexei nr. 1, dintr-un scut 

triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. 
În partea superioară, pe fond albastru, se află o caleașcă, orientată spre 

senestra, din ale cărei roți ies, în partea de jos, flăcări, trasă de doi cai, conturnați, 
cabrat cel din plan îndepărtat, cu piciorul drept anterior flexat sub un unghi de 90° 

cel din plan apropiat, în care șade Sfântul Ilie, aureolat, îmbrăcat cu veșminte 
lungi, purtând părul lung până la umeri, mustață și barbă, ținând frâiele cailor cu 

ambele mâini, totul de argint. 

În partea inferioară, pe fond roșu, se află un fag auriu. 

Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint, cu un turn crenelat. 

 

SEMNIFICAŢIILE ELEMENTELOR ÎNSUMATE: 

Sfântul Ilie face trimitere la Biserica „Sf. Ilie” din localitate, construită din 

lemn în anul 1717, precum și la târgul anual ce are loc în data de 20 iulie. 

Brâul undat  semnifică hidrografia localității, râul Slănic. 
Fagul reprezintă bogăția silvică a zonei. 
Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are 

rangul de comună. 
 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                Secretar general, 


