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PARTEA GENERA LA

1135.

În baza Legii privind salariile în organele de stat şi serviciile pu-
blice („Monitorul oficial al R.S.”, numerele: 34/01, 62/06 – altă lege, 
63/06 – rectificare altă lege, 116/08 – altă lege, 92/11, 99/11 – altă lege, 
10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/16 – altă lege şi 113/217, 95/2018 – altă 
lege și 86/2019 – altă lege), raportat la articolul 27 din Legea privind 
angajaţii în provinciile autonome şi unităţile autoguvernării locale 
(“Monitorul oficial al R.S.”, numărul 21/16, 113/2017, 113/2017 – altă 
lege şi 95/2018 – altă lege și 86/2019 – altă lege), raportat la Ordonan-
ţa privind coeficienţii pentru calcularea şi plata salariilor persoanelor 
numite şi angajate în organele de stat („Monitorul oficial al R.S.”, nu-
mărul 44/08 – text definitiv, 2/12, 113/17 – altă lege, 23/18, 95/2018 
– altă lege și 86/2019 – altă lege), Ordonanţa  privind compensarea 
cheltuielilor şi indemnizaţiilor de ieşire la pensie a persoanelor numite 
şi a persoanelor angajate (“Monitorul oficial al R.S.”, nr. 98/07 – text 
definitiv, 84/14 şi 84/15) şi în baza articolelor 35 şi 36 alineatul 1 din 
Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial (“Buleti-
nul oficial al P.A.V”, numărul: 37/14),  Guvernul Provincial, în şedinţa 
ţinută pe data de 28 decembrie 2020, a adoptat

ORDONANŢA PROVINCIALĂ 
DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A ORDONANȚEI 

PROVINCIALE
PRIVIND SALARIILE, COMPENSAREA CHELTUIELILOR, 

INDEMNIZAŢIILE DE IEŞIRE LA PENSIE ŞI ALTE 
REMUNERAŢII ALE PERSOANELOR NUMITE ŞI ALE 

PERSOANELOR ANGAJATE ÎN ORGANELE PROVINCIEI 
AUTONOME VOIVODINA   

Articolul 1

În Ordonanţa provincială privind salariile, compensarea cheltuieli-
lor, indemnizaţiile de ieşire la pensie şi alte remuneraţii ale persoane-
lor numite şi ale persoanelor angajate în organele Provinciei Autonome 
Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele: 27/2012, 35/2012, 
9/2013, 16/2014, 40/2014, 01/2015, 44/2015, 61/2016 şi 30/2017, 
26/2018, 28/2019 și 16/2020), la articolul 18 alineatul se radiază cu-
vintele: „numite și”.

La alineatul 2 din același articol se radiază cuvintele „numite sau”.

Articolul 2

La articolul 19 alineatul 1 se radiază cuvintele:  „numite și”.

La alineatul 2 din acelaș articol se radiază cuvintele „numite sau”.

Articolul 3

Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Angajatul are dreptul la salariu majorat pentru fiecare oră peste 
programul de muncă stabilit, în cuantumul valorii orei de muncă a 
salariului de bază a angajatului, majorat cu 26%.

Exceptat de la alineatul 1 al prezentului articol, la solicitarea anga-
jatului și cu acordul angajatorului, dacă organizarea muncii permite, 
orele de muncă peste programul de muncă stabilit pot lunar să se recal-
culeze în ore libere, în aşa fel încât pentru fiecare oră de muncă peste 
programul de muncă stabilit angajatul are dreptul la o oră și jumătate 
liber.

Orele libere recalculate lunar pentru munca peste programul deplin 
de muncă, angajatul trebuie să le folosească în cursul următoarelor 
trei luni.

Angajatului care nu a folosit orele libere din cauza încetării rapor-
tului de muncă sau din alte motive justificate, îi va fi majorat salariul 
prevăzut la alineatul 1 din prezentul articol.”. 

Articolul 4

Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Persoana numită are drept la compensarea salariului din cauza în-
cetării raportului de muncă conform aplicării dispozițiilor legii prin 
care se stipulează drepturile funcționarilor în cazul încetării activității 
la funcţie.”.

Articolul 5

Prezenta ordonanţă provincială intră în vigoare a opta zi de la data 
publicării ei în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

GUVERNUL  PROVINCIAL

127 Numărul: 120-101/2020-1
Novi Sad, 28 decembrie 2020

PREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

Igor Mirović
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1136.

În baza art. 35 şi 36 alineatul 2 din Hotărârea Adunării Provinciei 
privind Guvernul Provincial („Buletinul oficial al P.A.V.“, numărul: 
37/14), articolului 21 din Regulamentul Guvernului Provincial („Bule-
tinul oficial al P.A.V.“ numerele: 28/19 şi 30/19-rectificare), Guvernul 
Provincial, în şedinţa ţinută pe data de 28 decembrie 2020, a adoptat

H O T Ă R Â R E A
DE ÎNFIINŢARE A CONSILIULUI DE COORDONARE 

ŞI MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR DIN DOMENIUL 
DEZVOLTĂRII ECONOMICE ÎN TERITORIUL PROVINCIEI 

AUTONOME VOIVODINA

Articolul 1

Se înfiinţează Consiliul de coordonare şi monitorizare a activităţilor 
din domeniul dezvoltării economice în teritoriul Provinciei Autonome 
Voivodina (în continuare: Сonsiliul), ca organism de lucru periodic al 
Guvernului Provincial.  

Articolul 2

În Consiliu se numesc: 

În funcţia de preşedinte: 
-  Branko Ćurčić, vicepreşedinte al Guvernului Provincial; 

În funcţia de locţiitor al preşedintelui:
 -  Оgnjen Bjelić, secretar provincial pentru energetică, construc-

ţii şi transporturi;

În funcţia de membri:
- Nenad Ivanišević, secretar provincial pentru economie şi tu-

rism;
- Dušan Španović, locţiitor al secretarului provincial pentru ur-

banism şi protecţia mediului;
- Vidosava Enderić,  secretar provincial adjunct interimar pentru 

dezvoltarea regională, cooperarea interregională şi autoguver-
narea locală.

Articolul 3

Sarcina Consiliului este:
- să urmărească activitatea secretariatelor provinciale în a căror 

sferă de atribuţii sunt activităţile administraţiei provinciale din 
domeniul dezvoltării economice şi regionale.

- să examineze iniţiativele organelor provinciale în a căror sferă 
de atribuţii sunt activităţile administraţiei provinciale din do-
meniul dezvoltării economice şi regionale.

- să propună Guvernului Provincial adoptarea actelor care se re-
feră la domeniul de dezvoltare şi avansare a domeniilor menţi-
onate.

- cu privire la activităţile întreprinse Consiliul prezintă Guvernu-
lui Provincial raport semestrial, în vederea informării acestuia.

Articolul 4

Pentru efectuarea activităţilor prevăzute la articolul 3 din prezenta 
hotărâre, preşedintelui, locţiitorului de preşedinte şi membrilor Con-
siliului nu le revine compensare (cheltuieli de deplasare, diurne etc.)

Articolul 5

În activitatea Consiliului, după necesitate, fără drept de decidere, 
pot participa şi reprezentanţii altor instituţii atunci când se examinea-
ză probleme de interes pentru aceşti subiecţi.

Articolul 6

Asupra activităţii Consiliului se aplică dispoziţiile Regulamentului 
Guvernului Provincial.

Articolul 7

Secretariatul Provincial pentru Economie şi Turism efectuează ac-
tivităţile de specialitate, administrative şi operative pentru necesităţile 
Consiliului. 

Articolul 8

Prezenta hotărâre intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în 
„Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina“.

 
GUVERNUL PROVINCIAL

127 Numărul: 02-215/2020
Novi Sad, 28 decembrie 2020

PREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

Igor Mirović

„Mențiune:

În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.“ nu se publică Partea specială şi Parte anunţuri, în conformitate cu articolul 5 
alineatul 2 din Hotărârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor și a altor acte  („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, numerele: 54/2014, 29/17 şi 12/18). 
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PARTEA GENERALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

1135. Ordonanţa provincială de modificare şi completare a 
Ordonanței provinciale privind salariile, compensarea 
cheltuielilor, indemnizaţiile de ieşire la pensie şi alte 
remuneraţii ale persoanelor numite şi ale persoanelor 
angajate în organele Provinciei Autonome Voivodina;

1136. Hotărârea de înfiinţare a Consiliului de coordonare şi 
monitorizare a activităţilor din domeniul dezvoltării 
economice în teritoriul Provinciei Autonome Voivodi-
na   

PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

1137. Hotărârea de modificare a Hotărârii privind înfiinţarea 
Comisiei pentru înstrăinarea terenurilor de construcţii 
în proprietatea publică a Provinciei Autonome Voivo-
dina;

1138. Hotărârea de modificare a Hotărârii privind înfiinţarea 
Comisiei pentru desfăşurarea procedurii de închiriere 
a imobilelor în proprietatea publică a Provinciei Auto-
nome Voivodina;

1139. Decizia de modificare a Deciziei privind înfiinţarea 
Comisiei de specialitate pentru acordarea avizului 
consultativ pentru repartizarea ajutorului de solidari-
tate;

1140. Decizia de desemnare a secretarului provincial adjunct 
interimar pentru cultură, informarea publică şi relaţii-
le cu comunităţile confesionale;

1141. Decizia de desemnare a directorului adjunct interimar 
al Direcţiei pentru Activităţile Comune ale Organelor 
Provinciale;

1142. Decizia de destituire din funcţie a preşedintelui şi 
membrilor Consiliului de administraţie al Fondului 
„Activităţi europene” al Provinciei Autonome Voivo-
dina;

1143. Decizia de numire în funcţie a preşedintelui şi mem-
brilor Consiliului de administraţie al Fondului „Acti-
vităţi europene” al Provinciei Autonome Voivodina;

1144. Decizia privind avizarea Modificării şi completării 
Planului financiar al Institutului de Cultură al Ruteni-
lor din Voivodina - Завод за културу войводянских 
Руснацох pentru anul 2020;

1145. Decizia privind destituirea din funcţie a membrilor 
Consiliului de administraţie al Căminului Sanitar 
“Novi Sad” Novi Sad;

1146. Decizia privind numirea în funcţie a membrilor Con-
siliului de administraţie al Căminului Sanitar “Novi 
Sad” Novi Sad;

1147. Decizia privind folosirea mijloacelor rezervei bugetare 
curente numărul: 401-7/2020-106;

1148. Decizia privind folosirea mijloacelor rezervei bugetare 
curente numărul: 401-7/2020-107;

1149. Decizia privind folosirea mijloacelor rezervei bugetare 
curente numărul: 401-7/2020-108;

1150. Decizia privind folosirea mijloacelor rezervei bugetare 
curente numărul: 401-7/2020-109;

1151. Decizia privind folosirea mijloacelor rezervei bugetare 
curente numărul: 401-7/2020-110;

1152. Decizia de modificare a Deciziei privind folosirea 
mijloacelor rezervei bugetare curente numărul: 401-
7/2020-27;

1153. Decizia privind transferul mijloacelor în rezerva buge-
tară curentă numărul: 102-401-6/2020-18;

1154. Decizia privind transferul mijloacelor în rezerva buge-
tară curentă numărul: 102-401-6/2020-19.
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