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PROIECT 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA BECENI  

 
 

HOTĂRÂRE 
privind participarea comunei Beceni la implementarea proiectului pentru 

înființarea  traseului cicloturistic ”Velo Valahia” în cadrul PNRR, 
componenta 11 – Turism și Cultură, Investiția I.4 „Implementarea a 3.000 

km de trasee cicloturistice la nivel national” 
 
 Consiliul Local al comunei Beceni; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Beceni înregistrat la nr. 

11383/19.12.2022; 
- raportul biroului financiar contabil și achiziții publice; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al comunei Beceni dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- prevederie Hotărârii Consiliului județean nr. 275/2022 pentru aprobarea 

participării Unității Administrativ-Teritorială Județul Prahova și Unitatea 
Administrativ-Teritorială – Județul Vrancea pentru promovarea și 
implementarea proiectului de înfiintare a traseului de cicloturism ”Velo 
Valahia” în regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR – 
Componenta 11 – Turism și Cultură, Investiția I.4. „Implementarea a 3.000 
km de trasee cicloturistice la nivel national”; 

- prevederie Hotărârii Consiliului județean nr. 302/2022 pentru 
completarea Hotărârii Consiliului județean nr. 275/2022 pentru 
aprobarea participării Unității Administrativ-Teritorială Județul Prahova și 
Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Vrancea pentru promovarea 
și implementarea proiectului de înfiinșare a traseului de cicloturism ”Velo 
Valahia” în regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR – 
Componenta 11 – Turism și Cultură, Investiția I.4.; 

- prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile 
finanțării din fonduri aferente Planului Național de Redresare și Reziliență 
în cadrul Apelului de proiecte PNRR/2022/Componenta 11 – Turism și 
Cultură, Investiția I.4. ghid aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii, 
lucrarilor publice si administratiei nr. 3047/2022; 
 

În temeiul art. 129 alin. 1, alin. 2 lit.”c”, ”e”, alin. 6 lit.”a”, alin. 9 lit.”c” și art. 
134 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă participarea comunei Beceni, județul Buzău, la 
implementarea proiectului pentru înființarea traseului cicloturistic ”Velo 
Valahia” în cadrul PNRR, componenta 11 – Turism și Cultură, Investiția I.4. 
alături de Județul Buzău și alte unități administrativ-teritoriale din județele 
Prahova, Buzau și Vrancea. 
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Art. 2. Se mandatează Primarul Comunei Beceni să semneze în numele și 

pe seama Comunei Beceni, Acordul de parteneriat la cererea de finanțare a 
proiectului prevăzut la art. 1, pentru „Implementarea a 3.000 km de trasee 
cicloturistice la nivel national”, cu toate anexele, a tuturor documentelor aferente 
proiectului și să reprezinte Comuna Beceni si Consiliul Local al comunei Beceni 
în relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
 
 Art. 3 Primarul comunei Beceni și aparatul de specialitate vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 Art. 4 Secretarul General al comunei Beceni va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului Județului Buzău, Consiliului Județean Buzău 
precum și publicarea acesteia pe site-ul propriu. 
 

    
    Inițiator, 
      Primar, 
Adrian BURLACU 

 
                                   Avizat pentru legalitate 

                                    Secretar general al comunei, 
                                       Elena CÂRCEI  

 
 
 
Beceni 
Nr.82/19.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


