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PARTEA GENERA LA

848.

În baza articolului  17 alineatul 3 dinHotărârea Adunării Provinciei 
privind taxele administrative provinciale („Buletinul oficial al P.A.
Voivodina”, numărul: 40/2019),  Guvernul Provincial, publică

CONFORMAREA CUANTUMURILOR ÎN DINARI
DIN TARIFUL

TAXELOR ADMINISTRATIVE PROVINCIALE

1. Cuantumurile în dinari ale taxelor administrative provinciale regle-
mentate prinHotărârea Adunării Provinciei privind taxele administrative 
provinciale în partea – Тtariful taxelor administrative provincialeи, care 
este parte integrantă a Hotărârii Adunării Provinciei privind taxele ad-
ministrative provinciale („Buletinul oficial al P.A. Voivodina”, numărul: 
40/2019), se conformeayă cu indexul anual al preţurilor de consum, pe care 
le-a publicat Institutul Republican pentru Statistică, pentru perioada  1 oc-
tombrie 2019 + 30 septembrie 2020, astfel că vor avea următorul cuprins:

TARIFUL
TAXELOR ADMINISTRATIVE PROVINCIALE

  Cuantumul taxelor
În dinari

I CERERI 

Număr tarifar 1 

-pentru cerere, propunere, anunţ sau altă adresă 
– dacă prezenta hotărâre nu prevede altfel 320,00 

MENŢIUNE:  
Taxa în baza prezentului număr tarifar nu se plă-

teşte pentru adresele prezentate ulterior prin care 
contribuabilul cere doar urgentare a procedurii în 
temeiul cererii, respectiv adresei depuse anterior.

Număr tarifar 2 

- cerere pentru obţinerea părerii cu privire la 
aplicarea reglementărilor provinciale 1.120,00 

MENŢIUNE: 
Taxa în baza prezentului număr tarifar nu se plă-

teşte pentru adresele prezentate ulterior prin care 
contribuabilul cere doar urgentare a procedurii în 
temeiul cererii, respectiv adresei depuse anterior. 

II CĂILE DE ATAC 

Număr tarifar 3 

- pentru recurs împotriva deciziei adoptate de 
organul prevăzut la articolul1 al prezentei hotărâri 
– dacă prezenta hotărâre nu prevede altfel

340,00 

MENŢIUNE: 
Dacă în acelaşi dosar administrativ mai mulţi 

contribuabili ai taxei înaintează un singur recurs  
împotriva mai multor decizii, taxa în baza prezen-
tului număr tarifar se plăteşte conform numărului 
deciziilor care se contestează prin recurs.

Număr tarifar 4

- pentrucăile de atacextraordinare 1.960,00 

III DECIZII 

Număr tarifar 5 

- Pentru toate deciziile emise de organele pre-
văzute la articolul 2 al prezentei hotărâri – dacă 
prezenta hotărâre nu prevede altfel.

400,00 

MENŢIUNE:
Dacă se emite decizie în baza cererii adresate de 

mai multe persoane-contribuabili ai taxei, taxa în 
baza acestui număr tarifar va fi plătită conform numă-
rului contribuabililor, cărora se înmânează decizia.

IV CERTIFICATE

Număr tarifar 6

- pentru certificate, respectiv adeverinţe, dacă 
prezenta hotărâre nu   prevede altfel 220,00 

V COPII, AUTENTIFICĂRI ŞI ACCESUL LA 
DOSARE

Număr tarifar 7 

- pentru transcrierea actelor oficiale care se face 
la un organ (pentru fiecare semicoală). 300,00 

MENŢIUNE:
1)Prin noţiunea de semicoală se subînţelege o 

foaie de hârtie din două pagini de format normal de 
birou sau format de dimensiuni mai mici. 

2)Dacă manuscrisul, respectiv transcrierea, este 
scrisă în limbă străină, se plăteşte taxa dublă pre-
văzută la prezentul număr tarifar.
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Număr tarifar 8

- pentru controlul şi transcrierea actelor oficiale 
(terminate), la organul competent, pentru fiecare 
oră începută

250,00 

VI SOMAŢIA 

Număr tarifar 9 

- pentru avertismentul prin care contribuabilul 
este somat să plătească taxa 190,00 

VII ACTE ŞI ACTIVITĂŢI LEGATE DE 
ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRU

Număr tarifar 10

-pentru deciziile legate de înregistrare a ctitorii-
lor, fundaţiilor şi fondurilor, pentru: 

1)decizia în baza cererii de înscriere în Registrul 
ctitoriilor, fundaţiilor şi fondurilor; 9.810,00 

2) decizia în baza cererii de înscriere a modifică-
rilor în Registrul ctitoriilor, fundaţiilor şi fondurilor; 1.960,00 

3)decizia în baza cererii de radiere din Registrul 
ctitoriilor, fundaţiilor şi fondurilor. 1.960,00 

Număr tarifar 11

- pentru cererea de înscriere în Registrul inter-
preţilor permanenţi 580,00 

-  pentru decizia în baza cererii de înscriere în 
Registrul interpreţilor permanenţi 580,00 

VIII ACTE ŞI ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL 
ECONOMIEI ŞI DEZVOLTĂRII REGIONALE

Număr tarifar 12 

- Pentru eliberarea deciziei de avizare a folosirii 
numelui „Voivodina”. 371.740,00 

MENŢIUNE: 
Taxa de la acest număr tarifar se plăteşte înain-

tea  înmânării deciziei.

IX ACTE ŞI ACTIVITĂŢI DIN DOMENIUL 
PLANIFICĂRII ŞI AMENAJĂRII SPAŢIULUI 

ŞI AL CONSTRUCŢIILOR

Număr tarifar 13 

- pentru eliberarea informaţiilor privind locaţi-
ile pentru construcţiile care se construiesc în an-
samblu în teritoriul Provinciei Autonome Voivodi-
na în baza autorizaţiei de construcţie eliberată de 
organul competent

2.860,00

Număr tarifar 14 

-pentru eliberarea autorizaţiei pentru locaţii pentru 
construcţiile care se construiesc în ansamblu în teri-
toriul Provinciei Autonome Voivodina în baza auto-
rizaţiei de construcţie eliberată de organul competent:

1) pentruconstrucţiicategoria A; 1.910,00

2) pentruconstrucţiicategoria B; 2.860,00

3) pentruconstrucţiicategoria V; 3.820,00

4) pentruconstrucţiicategoria G. 3.820,00

Număr tarifar 15

- pentru validarea proiectului urbanistic care se 
elaborează pentru construcţia pentru care autoriza-
ţia de construcţie o eliberează organul competent

20.360,00

Număr tarifar 16

- pentru reclamaţia făcută la înştiinţarea prin 
care se respinge validarea proiectului urbanistic 610,00

X ACTE ŞI ACTIVITĂŢI DIN DOMENIUL
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Număr tarifar 17

-pentru  decizia de nostrificare, respectiv echi-
valare a unui document şcolar  din străinătate:   

 -învăţământ înalt şi superior. 7.850,00 

Număr tarifar 18 

1)pentru duplicatul documentului, respectiv 
pentru un nou document eliberat de o instituţie din 
domeniul învăţământului

580,00 

2) pentru duplicatul unui document privind ab-
solvirea şcolarizării sau a calificării profesionale ( 
examenul de specialitate

580,00 

XI ACTE ŞI ACTIVITĂŢI CU PRIVIRE LA 
UTILIZAREA DATELOR DIN EVIDENŢA 
PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Număr tarifar 19

-pentru utilizarea datelor pe care Provincia Au-
tonomă Voivodina o ţine în conformitate cu legea:

1)utilizarea datelor din evidenţă pentru fiecare 
imobil; 1,990,00

2) prezentarea propunerii care se referă la dema-
rarea procedurii pentru: 

(1) procurareaimobilului; 5.950,00

(2) înstrăinareaimobilului; 9,890,00

(3) darea imobilului spre folosinţă, respectiv în-
chiriere; 3,100,00

(4) rezilierea contractului privind darea imobi-
lului spre folosinţă, respectiv închiriere; 3,100,00

(5) înscrierea ipotecii asupra imobilului; 9,890,00

(6) schimbul de imobile; 9,890,00

(7) procurarea şi înstrăinarea bunurilor mobile; 3,940,00

(8) pregătirea şi încheierea contractelor pe care, 
în baza legii – în numele Provinciei Autonome Voi-
vodina – le încheie persoana autorizată.

11,880,00

MENŢIUNE: 
Taxa prevăzută la prezentul număr tarifar punc-

tul 2) subpunctul (8) se plăteşte cel târziu până la 
încheierea contractului.  

 
2. Cuantumurile taxelor administrative provinciale în dinari con-

formate prevăyute la punctul 1. Ae vor aplica din prima zi a lunii ur-
mătoare de la data publicării în „Buletinul Oficial al Provinciei Auto-
nome Voivodina”.

GUVERNUL PROVINCIAL

127 Numărul: 434-3/2020
Novi Sad, 12 noiembrie 2020

PREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

Igor Mirović

Menţiune:

În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.“ nu se publică Partea specială, în conformitate cu articolul 5 alineatul 2 din Hotă-
rârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor și a altor acte („Buletinul oficial al P.A.V.“, nr: 54/14, 29/17 
și 12/18).



12. noiembrie 2020 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V. Nr. 59 - Pagina 1579

1577

PARTEA GENERALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

848. 1.Cuantumurile în dinari conformate  în Тariful taxelor 
administrative provinciale;

PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

849. Decizia de acordare a autorizaţiei lui prof. dr. Zoran 
Gojković, vicepreşedinte al Guvernului Provincial şi 
secretar provincial pentru sănătate pentru încheierea 
contractelor colective  la instituţiile sanitare al căror 
fondator este Provincia Autonomă Voivodina; 

850. Decizia de destituire din  funcţie a subsecretarului inte-
rimar al Secretariatului Provincial pentru Agricultură, 
Economia Apelor şi Silvicultură; 

851. Decizia de destituire din  funcţie a secretarului adjunct 
interimar al Secretariatului Provincial pentru Agricul-
tură, Economia Apelor şi Silvicultură; 

852. Decizia de destituire din  funcţie a secretarului adjunct 
interimar al Secretariatului Provincial pentru Agricul-
tură, Economia Apelor şi Silvicultură; 

853. Decizia de destituire din  funcţie a secretarului adjunct 
interimar al Secretariatului Provincial pentru Agricul-
tură, Economia Apelor şi Silvicultură; 

854. Decizia de destituire din  funcţie a secretarului adjunct 
interimar al Secretariatului Provincial pentru Agricul-
tură, Economia Apelor şi Silvicultură; 

855. Decizia de numire a subsecretarului interimar al Se-
cretariatului Provincial pentru Agricultură, Economia 
Apelor şi Silvicultură; 

856. Decizia de numire a secretarului provincial adjunct in-
terimar pentru agricultură, economia apelor şi silvicul-
tură

857. Decizia de numire a secretarului provincial adjunct in-
terimar pentru agricultură, economia apelor şi silvicul-
tură; 

858. Decizia de numire a secretarului provincial adjunct in-
terimar pentru agricultură, economia apelor şi silvicul-
tură

859. Decizia de destituire din  funcţie a secretarului adjunct 
interimar pentru urbanism şi protecţia mediului; 

860. Decizia de numire a secretarului adjunct interimar pen-
tru urbanism şi protecţia mediului; 

861. Decizia de destituire din  funcţie a secretarului provin-
cial adjunct interimar  pentru cultură, informarea publi-
că şi relaţiile cu comunităţile confesionale; 

862. Decizia de destituire din  funcţie a subsecretarului in-
terimar al secretarului provincial pentru învăţământul 
superior şi activitatea de cercetare ştiinţifică; 

863. Decizia de destituire din  funcţie a secretarului provin-
cial adjunct interimar pentru învăţământul superior şi 
activitatea de cercetare ştiinţifică;

864. Decizia de destituire din  funcţie a secretarului provin-
cial adjunct interimar pentru energetică, construcţii şi 
transporturi; 

865. Decizia de destituire din  funcţie a secretarului provin-
cial adjunct interimar pentru energetică, construcţii şi 
transporturi; 
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866. Decizia de destituire din  funcţie a secretarului provin-
cial adjunct interimar pentru energetică, construcţii şi 
transporturi; 

867. Decizia de numire a secretarului provincial adjunct in-
terimar pentru energetică, construcţii şi transporturi; 

868. Decizia de numire a secretarului provincial adjunct in-
terimar pentru energetică, construcţii şi transporturi;

869. Decizia de numire a secretarului provincial adjunct in-
terimar pentru energetică, construcţii şi transporturi; 

870. Decizia de destituire din  funcţie a subsecretarului inte-
rimar al Secretariatului Provincial pentru Dezvoltarea 
Regională, Cooperarea Interregională şi Autoguverna-
rea Locală; 

871. Decizia de destituire din  funcţie a secretarului pro-
vincial adjunct interimar pentru dezvoltarea regională, 
cooperarea interregională şi autoguvernarea locală;

872. Decizia de numire a subsecretarului interimar al Se-
cretariatului Provincial pentru Dezvoltarea Regională, 
Cooperarea Interregională şi Autoguvernarea Locală; 

873. Decizia de numire a secretarului provincial adjunct 
interimar pentru dezvoltarea regională, cooperarea in-
terregională şi autoguvernarea locală; 

874. Decizia de destituirea din funcţie a directorului Între-
prinderii Publice pentru Economia Apelor „Vode Voj-
vodine“, Novi Sad;

875. Decizia de numire a directorului interimar al Întreprin-
derii Publice pentru Economia Apelor „Vode Vojvodi-
ne“, Novi Sad;

876. Decizia privind destituirea directorului „Fondului Afa-
ceri Europene al Provinciei Autonome Voivodina“;

877. Decizia privind numirea directorului „Fondului Afa-
ceri Europene al Provinciei Autonome Voivodina“;

878. Decizia privind destituirea directorului Cancelariei 
pentru Includerea Romilor, Novi Sad; 

879. Decizia privind numirea directorului interimar al Can-
celariei pentru Includerea Romilor, Novi Sad; 

880. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administraţie al Cancelariei pentru In-
cluderea Romilor;

881. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administraţie al Cancelariei pentru In-
cluderea Romilor;

882. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de control al Cancelariei pentru Includerea 
Romilor;

883. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de control al Cancelariei pentru Includerea 
Romilor;

884. Decizia de avizare a modificării şi completării Progra-
mului de activitate al Centrului Cultural al Voivodinei 
„Miloš Crnjanski” pentru anul 2020;

885. Decizia de avizare a Hotărârii privind repartizarea 
profitului pentru anul 2019 al Societăţii cu răspunderea 
limitată pentru administrarea dezvoltării spaţiului tu-
ristic „Park Palić”, Palić;

886. Decizia de avizare a modificării şi completării Planului 
financiar al Fondului pentru Acordarea Ajutorului Per-
soanelor Refugiate, Izgonite şi Strămutate pentru anul 
2020;

887. Decizia de avizare a modificării şi completării Planului 
financiar al Organizaţiei de Turism din Voivodina pen-
tru anul 2020;

888. Decizia de avizare a modificării şi completării Progra-
mului de activitate al Organizaţiei de Turism din Voivo-
dina pentru anul 2020;

889. Decizia de avizare a modificării şi completării Progra-
mului de activitate al Orchestrei Simfonice  Voivodine-
ne pentru anul 2020;

890. Decizia privind destituirea din funcţie de director in-
terimar al Căminului pentru  persoanele cu dizabilităţi 
„Zbrinjavanje“ Panciova;

891. Decizia privind numirea directorului interimar al Că-
minului pentru persoanele cu dizabilităţi „Zbrinjavan-
je“ Panciova;

892. Decizia privind numirea membrului Consiliului de ad-
ministraţie al Centrului Gerontologic din Bačka Palan-
ka;

893. Decizia privind destituirea membrului Consiliului de 
administraţie al Centrului Gerontologic din Bačka Pa-
lanka, reprezentant al reprezentanţilor legali ai benefi-
ciarilor;

894. Decizia privind destituirea membrului Consiliului de 
administraţie al Institutului pentru Boli Cardiovascu-
lare din Voivodina, reprezentant al fondatorului;

895. Decizia privind destituirea membrului Consiliului de 
administraţie al Spitalului General „Đorđe Joanović“ 
Zrenianin;

896. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-7/2020-68;

897. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-7/2020-69;

898. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-7/2020-70.

PARTEA ANUNŢURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI 
MINORITĂŢILE NAŢIONALE – COMUNITĂŢILE 

NAŢIONALE

899. Concurs public pentru cofinanţarea programelor şi pro-
iectelor de păstrare şi cultivare a multiculturalismului şi 
toleranţei interetnice în P.A. Voivodina în anul 2020;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI ACTIVITATEA DE 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

900. Concurs public pentru prezentarea proiectelor pentru 
realizarea acţiunii „Dreptul la prima şansă“.
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