
PROIECT  
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
CONSILIUL  LOCAL BECENI 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării  comunei  Beceni, județul Buzău la  proiectul ”ECUBE” - Educație 
prin cultură pentru comuna Beceni  în parteneriat cu Asociația Cloverleaf în cadrul apelului de 

finanțare 1 Investiția I5, PNRR  

Consiliul local Beceni  
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului comunei, nr. 11157/12.12.2022  cu privire la initierea 
proiectului de hotarare; 

• Raportul nr. 11158/12.12.2022 al aparatului de specialitate al primarului UAT comuna 
Beceni; 

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului local Beceni; 

• Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru 
aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului 
național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 
COMPONENTA 11. Turism și cultură; 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 
redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 
redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 
și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 

• Ghidul Solicitantului aferent apelului de finanțare nerambursabilă Investiția I5 - 1: 
Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă participarea comunei Beceni, județuL Buzău  în parteneriat cu Asociația 
Cloverleaf, cu sediul în București, Bd. Bucureștii Noi 154, ap. 4, sector 1, cod fiscal 41304309,  
la realizarea proiectului „ECUBE” - Educație Educație prin cultură pentru comuna Beceni  depus 
spre finanțare la AFCN în cadrul apelului 1 Investiția I5 în cadrul Planului național de redresare și 
reziliență. 

Art.2. Se aprobă ACORDUL CO-FINANȚARE prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandateaza primarul Comunei Beceni, dl. Burlacu Adrian, sa semneze toate actele 
care au legatura cu procesul de scriere, depunere, contractare si implementare a Proiectului 
menționat la art. 1. 

Art.4. Primarul comunei Beceni va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari, iar secretarul general va asigura comunicarea acesteia persoanelor și autorităților 
interesate. 

Iniţiator primar,                                                 Avizat pentru legalitate:                                                         
                                                                  Secretar general al comunei, 
Adrian BURLACU                                              Elena CÂRCEI 

            
 
Beceni 
Nr.76/12.12.2022 



 
ANEXA 8 

 
ACORD CO-FINANȚARE 

UAT Comuna  Beceni, cu sediul în BECENI nr. 135, județul Buzău, cod fiscal 3662568, Telefon: 0238.528631,  
Fax: 0238.520398, adresă de e-mail primariabeceni@yahoo.com, reprezentat(ă)  

de Burlacu Adrian, în calitate de primar, denumit în continuare Autoritate locală 

și 

Asociația Cloverleaf, cu sediul în București, Bd. Bucureștii Noi 154, ap. 4, sector 1, cod fiscal 41304309, tel. 
0756015520, adresă de e-mail office@smis.ro, reprezentat(ă) de PICIORUȘ ALEXANDRU EDUARD, în calitate 
de PREȘEDINTE, denumit în continuare organizator 

 

Încheie un acord de finanțare în vederea realizării proiectului ”ECUBE” - Educație prin cultură pentru comuna 
Beceni  depus spre finanțare la AFCN în cadrul apelului 1 Investiția I5, PNRR 

 

1. Obiectul acordului de co-finanțare 

Prezentul acord stabileşte modalităţile de acordare a co-finațării în vederea realizării şi desfăşurării proiectului/ 
programului cultural în perioada 01.04.2023 – 30.06.2024 în localitatea Beceni, Județul Buzău. 

2. Obligațiile părților: 

2.1. Autoritatea locală se obligă: 

a) să acorde o co-finanțare în valoare de 32.000 lei (inclusiv TVA) în cazul în care proiectul / programul 
cultural care face obiectul prezentului acord de finanțare este declarat câștigător în cadrul apelului de 
finanțare 1 Investiția I5, PNRR. 
b) să încheie un contract de finanțare cu organizatorul, în cazul în care proiectul este declarat câștigător, 
pâna la data începerii proiectului și să aloce suma prevăzută până cel mai târziu la încheierea ultimei 
activități din cadrul proiectului. 

2.2. Organizatorul Asociația Cloverleaf  se obligă: 

a) să implementeze proiectul/programul cultural care face obiectul prezentului acord de co-finanțare în cazul în 
care este declarat câștigător în cadrul apelului de finanțare 1 Investiția I5, PNRR, conform planului de activități 
asumat în cererea de finanțare 
b) să menţioneze numele şi calitatea autorității locale în toate interviurile scrise şi în format video și audio 
acordate în legătură cu proiectul cultural care face obiectul co-finanțării.  
c) să se asigure că în spațiile în care se derulează activitățile din cadrul proiectului cultural, mai cu seamă în 
cazul celora care presupun prezența unui public mai mare de 50 de persoane, sunt respectate toate normele 
legale PSI, protecția muncii și de protecție și prezervare a mediului. 
  
3. Semnatarii acordului consimt la respectarea principiilor de bună practică, la informarea permanentă 
reciprocă și își asumă că sunt în cunoștință de cauză privind rezilierea contractului de finanțare din PNRR 
în cazul în care nu sunt respectate obligațiile prevăzute în prezentul acord de co-finanțare.  

 

Autoritate locală Comuna Beceni                                                     Organizator Asociația Cloverleaf 

Reprezentant legal -Primar- Adrian BURLACU                              Reprezentant legal Picioruș Alexandru 

Semnătura.....................................                                                   Semnătura..................................... 

Data.........................................                                                          Data............................................. 


