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În baza articolului 63 alineatului 1 din Legea privind sistemul bu-
getar („Monitorul oficial al RS”, nr. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – rect., 108/13, 142/14, 68/15 – al. lege, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 şi 118/21 al. lege), precum şi articolului 
31 linuţa a doua şi a şasea din  Statutul Provinciei Autonome Voivodi-
na („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 20/14), Adunarea Provinciei 
Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de  8 februarie 2022 a 
adoptat

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI

PRIVIND REECHILIBRAREA BUGETULUI PROVINCIEI 
AUTONOME VOIVODINA PENTRU ANUL  2022 

Articolul 1

În Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Auto-
nome Voivodina pentru anul 2022 (Buletinul oficial al P.A. Voivodina”, 
numărul 54/21), articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2022, respec-
tiv planul integral al veniturilor şi încasărilor şi planul cheltuielilor este 
organizat în două conturi separate: a) contul veniturilor şi încasărilor 
realizate în baza vânzării bunurilor nefinanciare şi a cheltuielilor pentru 
achiziţia bunurilor nefinanciare; b) contul de finanţare care cuprinde în-
casările de la vânzarea bunurilor financiare şi îndatorările şi cheltuielile 
pentru achiziţia bunurilor financiare şi pentru rambursarea creditelor şi 
împrumuturilor.
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А) CONTUL VENITURILOR ŞI ÎNCASĂRILOR REALIZATE ÎN BAZA VÂNZĂRII BUNURILOR 
NEFINANCIARE ŞI A CHELTUIELILOR PENTRU ACHIZIŢIA BUNURILOR NEFINANCIARE 

 

NR. 
CR. DENUMIREA CUANTUMUL 

în dinari 
I Venituri 80.042.789.955,05 
II Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 10.450.000,00 
III Total venituri şi încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 

(I+II) 80.053.239.955,05 

IV Cheltuieli 84.666.373.712,75 
V Cheltuieli pentru bunurile nefinanciare 3.371.145.237,81 
VI Total cheltuieli pentru achiziţia bunurilor nefinanciare (IV+V) 88.037.518.950,56 
VII NETO ACHIZIŢIA BUNURILOR NEFINANCIARE (II-V) ‐3.360.695.237,81 
VIII Deficitul bugetar (III-VI) 

 
‐ diferenţa dintre cuantumul total al veniturilor şi încasărilor realizate 
de la vânzarea bunurilor nefinanciare şi cunatumul total al 
cheltuielilor pentru achiziţia bunurilor nefinanciare 

 
 

‐7.984.278.995,51 

IX Cheltuieli pentru achiziţia bunurilor financiare (în vederea realizării 
politicii publice) 20.000.000,00 

X Deficitul fiscal total (VIII-IX) 
 
‐ deficitul bugetar rectificat pentru tranzacţii în bunuri şi obligaţiile care 
au fost executate cu scopul realizării politicilor publice şi pentru 
subvenţiile date în formă de credit sau achiziţie a bunurilor financiare 

 
 

8.004.278.995,51 

 
 

B) CONTUL DE FINANȚARE 
 

NR. 
CRT
. 

DENUMIREA CUANTUMUL 
în dinari 

 
 

I 

Încasări de la îndatorare şi vânzarea bunurilor financiare  
 

712.510.000,00 ‐ încasări de la îndatorare ‐ 688.000.000,00 dinari 

- restul încasărilor de la vânzarea bunurilor financiare ‐  24.510.000,00 
dinari 

 
 

II 

Cheltuieli pentru rambursarea principalului şi achiziţia bunurilor 
financiare 

 
 

1.086.866.066,17 ‐ rambursarea principalului ‐ 1.086.866.066,17 dinari 

- achiziţia bunurilor financiare ‐ 0,00 dinari 

III Rezultatul contului de finanţare (I–II) ‐374.356.066,17 
IV Mijloace necheltuite transferate din anii precedenţi 8.378.635.061,68 
V Total pentru acoperirea deficitului fiscal total (III+IV) 8.004.278.995,51 

" 
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Articolul 2 
 

Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Veniturile şi încasările totale împreună cu mijloacele necheltuite transferate din anii precedenţi şi cheltuielile totale se planifică în 
baza surselor de finanţare şi a  clasificărilor economice în următoarele cuantumuri şi anume: 

  VENITURILE, ÎNCASĂRILE ŞI MIJLOACELE NECHELTUITE TRANSFERATE DIN ANII PRECEDENŢI  

C
lasificarea 

econom
ică

.

Sursa
de fianţare

Descrierea MIJLOACELE 
PLANIFICATE

3 CAPITALUL, STABILIREA REZULTATELOR DE GESTIUNE ŞI EVIDENŢA ÎN AFARA 
BILANŢULUI
. 8.378.635.061,68

13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 8.088.607.756,19
14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi 199.365.459,45
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 90.661.846,04

31 CAPITALUL 292.650.570,49
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 2.623.265,00
14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi 199.365.459,45
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 90.661.846,04

311 CAPITALUL 292.650.570,49
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 2.623.265,00
14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi 199.365.459,45
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 90.661.846,04

32 STABILIREA REZULTATELOR DE GESTIUNE 8.085.984.491,19
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 8.085.984.491,19

321 STABILIREA REZULTATELOR DE GESTIUNE 8.085.984.491,19
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 8.085.984.491,19

7 VENITURILE CURENTE 80.042.789.955,05
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 28.723.427.000,00
03 Contribuţii sociale 5.866.385,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 277.835.546,72
05 Donaţii din alte ţări 6.773.712,00
06 Donaţii de la organizaţii internaţionale 11.203.270,95
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 50.978.676.846,58
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 3.321.000,00
56 Ajutor financiar de la UE 35.686.193,80

71 IMPOZITE 22.216.600.000,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 22.216.600.000,00

711 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIG DE CAPITAL 22.200.000.000,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 22.200.000.000,00

714 IMPOZIT PE BUNURI ŞI SERVICII 16.600.000,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 16.600.000,00

73 DONAŢII, AJUTOARE ŞI TRANSFERURI 51.051.540.023,33
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 19.200.000,00
05 Donaţii din alte ţări 6.773.712,00
06 Donaţii de la organizaţii internaţionale 11.203.270,95
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 50.978.676.846,58
56 Ajutor financiar de la UE 35.686.193,80

731 DONAŢII DIN ALTE ŢĂRI 6.773.712,00
05 Donaţii din alte ţări 6.773.712,00

732 DONAŢII ŞI AJUTOARE DE LA ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 46.889.464,75
06 Donaţii de la organizaţii internaţionale 11.203.270,95

56 Ajutor financiar de la UE 35.686.193,80

733 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII 50.997.876.846,58
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 19.200.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 50.978.676.846,58

74 ALTE VENITURI 6.758.583.546,72
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 6.477.427.000,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 277.835.546,72
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 3.321.000,00

741 VENITURI DE LA BUNURI 6.116.607.000,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 6.116.607.000,00

742 VENITURI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR ŞI SERVICIILOR 267.533.695,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 106.800.000,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 160.733.695,00

743 AMENZI ŞI FOLOSUL MATERIAL CONFISCAT 8.400.000,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 8.400.000,00

744 TRANSFERURI BENEVOLE DE LA PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE 3.321.000,00
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 3.321.000,00
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C
lasificarea 

econom
ică

.

Sursa
de fianţare

Descrierea MIJLOACELE 
PLANIFICATE

745 VENITURI MIXTE ŞI NEDEFINITE 362.721.851,72
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 245.620.000,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 117.101.851,72

77 POZIŢII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR 16.066.385,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 10.200.000,00
03 Contribuţii sociale 5.866.385,00

771 POZIŢII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR 5.666.385,00
03 Contribuţii sociale 5.666.385,00

772 POZIŢII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR DIN ANII PRECEDENŢI 10.400.000,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 10.200.000,00
03 Contribuţii sociale 200.000,00

8 ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE 10.450.000,00
09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 10.450.000,00

81 ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA MIJLOACELOR DE BAZĂ 400.000,00
09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 400.000,00

812 ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE 400.000,00
09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 400.000,00

82 ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA STOCURILOR 10.050.000,00
09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 10.050.000,00

821 ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA REZERVELOR DE MĂRFURI 10.000.000,00
09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 10.000.000,00

823 ÎNCASĂRI DE LA VÎNZAREA MĂRFURILOR PENTRU  VÂNZAREA ÎN CONTINUARE 50.000,00
09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 50.000,00

9 ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORARE ŞI VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE 712.510.000,00
10 Încasări de la îndatoriri autohtone 238.000.000,00
11 Încasări de la îndatoriri din străinătate 450.000.000,00
12 Încasări de la plata creditelor acordate şi de la vânzarea bunurilor financiare 24.510.000,00

91 ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI 688.000.000,00
10 Încasări de la îndatoriri autohtone 238.000.000,00
11 Încasări de la îndatoriri din străinătate 450.000.000,00

911 ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI AUTOHTONE 238.000.000,00
10 Încasări de la îndatoriri autohtone 238.000.000,00

912 Încasări de la îndatoriri din străinătate 450.000.000,00
11 Încasări de la îndatoriri din străinătate 450.000.000,00

92 ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE 24.510.000,00
12 Încasări de la plata creditelor acordate şi de la vânzarea bunurilor financiare 24.510.000,00

921 ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE 24.510.000,00
12 Încasări de la plata creditelor acordate şi de la vânzarea bunurilor financiare 24.510.000,00



8 februarie 2022 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V. Nr. 7 - Pagina 325

 

Prezentarea veniturilor şi încasărilor planificate

Sursa 
. Denumirea Total: 

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 28.723.427.000,00 

03 Contribuţii sociale 5.866.385,00 

04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 277.835.546,72 

05 Donaţii din alte ţări 6.773.712,00 

06 Donaţii de la organizaţii internaţionale 11.203.270,95 

07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 50.978.676.846,58 

08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 3.321.000,00 

09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 10.450.000,00 

10 Încasări de la îndatoriri autohtone 238.000.000,00 

11 Încasări de la îndatoriri din străinătate 450.000.000,00 

12 Încasări de la plata creditelor acordate şi de la vânzarea bunurilor financiare 24.510.000,00 

13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 8.088.607.756,19 

14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi 199.365.459,45 

15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 90.661.846,04 

56 Ajutor financiar de la UE 35.686.193,80 

Total: 89.144.385.016,73 
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CHELTUIELILE DE LA VENITURI, ÎNCASĂRI ŞI MIJLOCE NECHELTUITE TRANSFERATE 

C
lasificarea 

econom
ică

.

Sursa
de fianţare

Descrierea MIJLOACELE 
PLANIFICATE

4 CHELTUIELI CURENTE 84.666.373.712,75
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 26.581.480.843,50
03 Contribuţii sociale 5.866.385,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 266.574.546,72
05 Donaţii din alte ţări 6.573.712,00
06 Donaţii de la organizaţii internaţionale 11.203.270,95
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 50.976.276.846,58
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 3.221.000,00
09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 400.000,00
12 Încasări de la plata creditelor acordate şi de la vânzarea bunurilor financiare 24.510.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 6.683.538.944,38
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 74.871.679,82
56 Ajutor financiar de la UE 31.856.483,80

41 CHELTUIELILE PENTRU ANGAJAȚI 4.188.988.478,80
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 4.052.985.818,22
03 Contribuţii sociale 5.866.385,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 12.614.695,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 117.419.080,58
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 102.500,00

411 SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAŢII PENTRU ANGAJAŢI (SALARII) 3.203.655.703,47
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 3.101.663.897,55
03 Contribuţii sociale 185.000,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 5.100.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 96.706.805,92

412 ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI 527.210.434,44
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 510.678.624,78
03 Contribuţii sociale 31.385,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 849.150,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 15.651.274,66

413 COMPENSĂRI ÎN NATURĂ 38.823.895,37
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 37.250.395,37
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 766.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 760.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 47.500,00

414 ALOCAŢII SOCIALE PENTRU ANGAJAŢI 133.690.650,87
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 122.688.650,87
03 Contribuţii sociale 5.650.000,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 4.552.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 800.000,00

415 COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAŢI 102.307.760,96
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 99.356.215,96
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 845.545,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 2.051.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 55.000,00

416 PREMII ANGAJAŢILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE 71.833.853,69
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 69.881.853,69
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 502.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 1.450.000,00

417 SUPLIMENTUL PARLAMENTAR 111.466.180,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 111.466.180,00
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C
lasificarea 

econom
ică

.

Sursa
de fianţare

Descrierea MIJLOACELE 
PLANIFICATE

42 FOLOSIREA SERVICIILOR ŞI MĂRFURILOR 3.542.288.520,98
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 3.140.219.867,45
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 249.074.851,72
05 Donaţii din alte ţări 6.443.712,00
06 Donaţii de la organizaţii internaţionale 11.203.270,95
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 48.881.028,00
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 2.860.000,00
09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 400.000,00
12 Încasări de la plata creditelor acordate şi de la vânzarea bunurilor financiare 10.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 12.125.330,99
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 43.357.802,37
56 Ajutor financiar de la UE 27.712.657,50

421 CHELTUIELI PERMANENTE 487.645.124,77
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 464.036.328,87
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 10.898.000,00
05 Donaţii din alte ţări 15.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 11.700.028,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 191.500,00
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 313.567,90
56 Ajutor financiar de la UE 490.700,00

422 CHELTUIELILE DE DEPLASARE 99.357.115,79
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 66.642.090,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 26.295.000,00
05 Donaţii din alte ţări 10.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 1.525.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 82.000,00
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 1.396.765,79
56 Ajutor financiar de la UE 3.406.260,00

423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI 995.309.104,07
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 874.348.082,72
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 62.670.229,00
05 Donaţii din alte ţări 3.491.675,00
06 Donaţii de la organizaţii internaţionale 9.491.082,16
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 4.881.000,00
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 740.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 2.894.000,00
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 22.535.937,69
56 Ajutor financiar de la UE 14.257.097,50

424 SERVICII DE SPECIALITATE 1.088.263.662,02
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 914.929.250,10
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 123.303.128,00
05 Donaţii din alte ţări 2.852.037,00
06 Donaţii de la organizaţii internaţionale 1.535.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 23.735.000,00
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 2.045.000,00
09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 400.000,00
12 Încasări de la plata creditelor acordate şi de la vânzarea bunurilor financiare 10.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 6.175.830,99
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 4.855.415,93
56 Ajutor financiar de la UE 8.423.000,00

425 REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERI CURENTE 168.277.608,60
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 150.265.463,60
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 5.560.060,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 900.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 1.680.000,00
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 9.872.085,00

426 MATERIAL 703.435.905,73
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 669.998.652,16
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 20.348.434,72
05 Donaţii din alte ţări 75.000,00
06 Donaţii de la organizaţii internaţionale 177.188,79
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 6.140.000,00
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 75.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 1.102.000,00
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 4.384.030,06
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56 Ajutor financiar de la UE 1.135.600,00

44 PLATA DOBÂNZILOR ŞI CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORIRE 119.230.957,06
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 118.807.957,06
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 423.000,00

441 PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE 95.348.707,06
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 95.238.707,06
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 110.000,00

442 PLATA DOBÂNZILOR DIN STRĂINĂTATE 4.996.250,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 4.996.250,00

444 CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE 18.886.000,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 18.573.000,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 313.000,00

45 SUBVENŢII 8.414.140.050,03
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 7.192.160.933,43
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 900.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 321.979.116,60

451 SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR PUBLICE NEFINANCIARE 7.560.610.050,03
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 6.344.630.933,43
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 900.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 315.979.116,60

453 SUBVENŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANCIARE 84.300.000,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 84.300.000,00

454 SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE 769.230.000,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 763.230.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 6.000.000,00

46 DONAŢII, AJUTOARE ŞI TRANSFERURI 65.612.435.361,34
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 9.354.260.170,64
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 140.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 49.909.926.738,00
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 61.000,00
12 Încasări de la plata creditelor acordate şi de la vânzarea bunurilor financiare 24.500.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 6.319.340.956,77
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 631.527,13
56 Ajutor financiar de la UE 3.574.968,80

462 DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE 6.117.200,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 4.757.200,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 40.000,00
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 60.000,00
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 610.000,00
56 Ajutor financiar de la UE 650.000,00

463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII 59.853.973.495,10
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 6.806.631.495,41
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 49.909.926.738,00
12 Încasări de la plata creditelor acordate şi de la vânzarea bunurilor financiare 24.500.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 3.112.602.461,69
56 Ajutor financiar de la UE 312.800,00

464 DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII 5.200.838.863,65
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 2.016.171.000,00
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 1.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 3.184.666.863,65

465 RESTUL DE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI 551.505.802,59
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 526.700.475,23
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 100.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 22.071.631,43
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 21.527,13
56 Ajutor financiar de la UE 2.612.168,80

47 ASIGURAREA SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ 585.197.000,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 584.692.000,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 205.000,00
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 300.000,00

472 COMPENSAŢII PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ DIN BUGET 585.197.000,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 584.692.000,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 205.000,00
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 300.000,00
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48 RESTUL CHELTUIELILOR 955.646.009,89
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 889.906.762,05
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 4.117.000,00
05 Donaţii din alte ţări 130.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 50.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 29.991.040,02
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 30.882.350,32
56 Ajutor financiar de la UE 568.857,50

481 DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE 795.287.430,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 765.438.389,98
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 29.849.040,02

482 IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI 13.527.581,54
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 9.673.724,04
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 2.561.000,00
05 Donaţii din alte ţări 130.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 50.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 142.000,00
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 402.000,00
56 Ajutor financiar de la UE 568.857,50

483 AMENZI ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR 112.342.648,03
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 111.066.648,03
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 1.276.000,00

484 COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DIN CAUZA 
INTEMPERIILOR SAU A ALTOR CAUZE NATURALE 1.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 1.000.000,00

485 COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE 
STAT

33.488.350,32

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 2.728.000,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 280.000,00
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 30.480.350,32

49 TRANSFERELE ADMINISTRATIVE DIN BUGET, DE LA BENEFICIARII BUGETARI DIRECŢI
BENEFICIARILOR BUGETARI INDIRECŢI SAU ÎNTRE BENEFICIARII BUGETARI
LA ACELAŞI NIVEL ŞI MIJLOACE DE REZERVĂ 1.248.447.334,65

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 1.248.447.334,65

499 MIJLOACE  DIN REZERVĂ 1.248.447.334,65
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 1.248.447.334,65

5 CHELTUIELI PENTRU BUNURILE NEFINANCIARE 3.371.145.237,81
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 2.121.946.156,50
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 11.261.000,00
05 Donaţii din alte ţări 200.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 2.400.000,00
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 100.000,00
09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 10.050.000,00
10 Încasări de la îndatoriri autohtone 238.000.000,00
11 Încasări de la îndatoriri din străinătate 450.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 517.568.205,09
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 15.790.166,22
56 Ajutor financiar de la UE 3.829.710,00

51 MIJLOACELE DE BAZĂ 3.243.130.112,34
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 2.004.061.031,03
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 11.211.000,00
05 Donaţii din alte ţări 200.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 2.400.000,00
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 100.000,00
10 Încasări de la îndatoriri autohtone 238.000.000,00
11 Încasări de la îndatoriri din străinătate 450.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 517.538.205,09
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 15.790.166,22
56 Ajutor financiar de la UE 3.829.710,00

511 CLĂDIRI ŞI OBIECTIVE DE CONSTRUCŢII 2.399.920.411,42
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 1.787.361.453,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 80.000,00
10 Încasări de la îndatoriri autohtone 38.000.000,00
11 Încasări de la îndatoriri din străinătate 450.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 124.392.800,00
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 86.158,42
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512 MAŞINI ŞI ECHIPAMENT 225.576.424,46
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 194.981.338,03
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 9.981.000,00
05 Donaţii din alte ţări 200.000,00
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 2.400.000,00
08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 100.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 4.455.405,09
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 11.558.971,34
56 Ajutor financiar de la UE 1.899.710,00

513 RESTUL IMOBILELOR ŞI ECHIPAMENTULUI 591.688.800,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 1.828.800,00
10 Încasări de la îndatoriri autohtone 200.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 388.000.000,00
56 Ajutor financiar de la UE 1.860.000,00

515 BUNURI NEMATERIALE 25.944.476,46
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 19.889.440,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 1.150.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 690.000,00
15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 4.145.036,46
56 Ajutor financiar de la UE 70.000,00

52 STOCURI 128.015.125,47
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 117.885.125,47
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 50.000,00
09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 10.050.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 30.000,00

521 REZERVELE DE MĂRFURI 127.885.125,47
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 117.885.125,47
09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 10.000.000,00

523 STOCURI DE MARFĂ PENTRU  VÂNZAREA ÎN CONTINUARE 130.000,00
04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 50.000,00
09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 50.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 30.000,00

6 CHELTUIELI PENTRU RAMBURSAREA PRINCIPALULUI ŞI ACHIZIŢIA BUNURILOR 
FINANCIARE

1.106.866.066,17

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 20.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 887.500.606,72
14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi 199.365.459,45

61 PLATA PRINCIPALULUI 1.086.866.066,17
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 887.500.606,72
14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi 199.365.459,45

611 PLATA PRINCIPALULUI CREDITORILOR AUTOHTONI 1.086.866.066,17
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 887.500.606,72
14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi 199.365.459,45

62 ACHIZIŢIA BUNURILOR FINANCIARE 20.000.000,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 20.000.000,00

621 ACHIZIŢIA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE 20.000.000,00
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 20.000.000,00
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01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 28.723.427.000,00 

03 Contribuţii sociale 5.866.385,00 

04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 277.835.546,72 

05 Donaţii din alte ţări 6.773.712,00 

06 Donaţii de la organizaţii internaţionale 11.203.270,95 

07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 50.978.676.846,58 

08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 3.321.000,00 

09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 10.450.000,00 

10 Încasări de la îndatoriri autohtone 238.000.000,00 

11 Încasări de la îndatoriri din străinătate 450.000.000,00 

12 Încasări de la plata creditelor acordate şi de la vânzarea bunurilor financiare 24.510.000,00 

13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 8.088.607.756,19 

14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi 199.365.459,45 

15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 90.661.846,04 

56 Ajutor financiar de la UE 35.686.193,80 

Total: 89.144.385.016,73 

" 
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Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Deficitul bugetar şi deficitul fiscal total, în conformitate cu definiţiile prevăzute la articolul 2 alineatul 1 24 şi 25 din Legea 
privind sistemul bugetar, precum şi acoperirea deficitului fiscal total vor fi stabilite în cuantumurile şi modul prezentat în 
următorul tabel: 

NR. 
CRT. 
Nr. 

Descrierea Clasificarea economică Mijloacele planificate 

1 2 3 

I MIJLOACELE TOTALE (II ŞI III) 3+7+8+9 89.144.385.016,73 

II VENITURILE ŞI ÎNCASĂRILE TOTALE (1+2+3) 7+8+9 80.765.749.955,05 

1. VENITURILE CURENTE 7 80.042.789.955,05 

2. ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE 8 10.450.000,00 

3. ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORARE ŞI VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE 9 712.510.000,00 

3.1. ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI 91 688.000.000,00 

3.2. ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE 92 24.510.000,00 

III MIJLOACE NECHELTUITE TRANSFERATE DIN ANII PRECEDENŢI 3 8.378.635.061,68 

IV CHELTUIELILE TOTALE (4+5+6) 4+5+6 89.144.385.016,73 

4. CHELTUIELI CURENTE 4 84.666.373.712,75 

5. CHELTUIELI PENTRU BUNURILE NEFINANCIARE 5 3.371.145.237,81 

6. CHELTUIELI PENTRU RAMBURSAREA PRINCIPALULUI ŞI ACHIZIŢIA 
BUNURILOR FINANCIARE 6 1.106.866.066,17 

6.1. PLATA PRINCIPALULUI 61 1.086.866.066,17 

6.2. ACHIZIŢIA BUNURILOR FINANCIARE 62 20.000.000,00 

V MIJLOACE TOTALE minus CHELTUIELILE TOTALE (3+7+8+9)‐(4+5+6) 0,00 

 
VI 

Valoarea corecţiei deficitului bugetar ‐ cheltuielile planificate pentru 
achiziţia bunurilor financiare, care în sensul dispoziţiilor din Legea 
privind sistemul bugetar sunt considerate cheltuieli 

 
partea 62 

 
20.000.000,00 

VII EXCEDENTUL/DEFICITUL BUGETAR (1+2)‐(4+5) (7+8)‐(4+5) ‐7.984.278.995,51 

VIII TOTAL EXCEDENTUL/DEFICITUL FISCAL (7+8)‐(4+5+partea 62) ‐8.004.278.995,51 

IX O PARTEA CHELTUIELILOR PREZENTAT ÎN CONTUL FINANŢĂRII (6.2.‐VI) partea 62 0,00 

X O PARTE A MIJLOACELOR DIN CONTUL DE FINANŢARE (3.2.‐IX) partea 92‐62 24.510.000,00 

XI O PARTE A MIJLOACELOR DIN CONTUL DE FINANŢARE ‐ ÎNDATORARE 
‐ PLATA PRINCIPALULUI (3.1.6.1.) 91‐61 ‐398.866.066,17 

XII ACOPERIREA DEFICITULUI FISCAL TOTAL DIN CONTUL DE FINANŢARE 
. XI ‐374.356.066,17 

XIII ACOPERIREA DEFICITULUI FISCAL TOTAL DIN 
MIJLOACE NECHELTUITE  DIN ANII PRECEDENŢI 3 8.378.635.061,68 

XIV TOTAL ACOPERIREA DEFICITULUI FISCAL (XII+XIII) 8.004.278.995,51 

XV CUANTUMUL TOTALULUI DEFICITULUI FISCAL CARE RĂMÂNE 
NEACOPERIT (VIII+XIV) 0,00 

 
Deficitul fiscal total stabilit în cuantum de 8.004.278.995,51 dinari, iar mijloacele pentru acoperirea deficitului fiscal sunt 
asigurate de la încasări şi îndatorări, venituri de la vânzarea bunurilor financiare şi de la mijloacele necheltuite transferate 
din anii precedenţi.” 
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La articolul 7 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 

„Îndatorarea Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2022, pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii 
capitale, este planificat prin prezenta hotărâre în cuantum de 688.000.000,00 dinari, dintre care 
238.000.000,00 dinari sunt planificaţi pentru retragerea tranşelor de credit în baza Hotărârii Adunării 
Provinciei privind îndatorarea pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii capitale („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, numărul 9/2021), iar 450.000.000,00 dinari  îndatorare pe piaţa străină, respectiv de la Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

 
Îndatorarea de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltarem, prevăzută la alineatul 4 din 
prezentul articol, este planificată în proiectul de finanțare pe termen lung sub formă de împrumut în 
valoare totală de 12.000.000,00 euro, în timp ce pentru anul 2022 se planifică retragerea mijloacelor în 
valoare de 3.600.000,00 euro, respectiv contravaloare în dinar care este proiectat în cuantum de 
450.000.000,00  dinari şi se va realiza conform actului de îndatorare adoptat anterior și conform 
procedurii, condițiilor și regulilor stabilite prin reglementările care reglementează datoria publică.”  

Articolul 5 
 

La articolul 9 la alineatul 1 cuntumul: „518.909.483,74” se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„1.248.447.334,65”. 

 
La alineatul 3 cuantumul: „498.909.483,74” se modifică şi va avea următorul cuprins: „1.228.447.334,65”. 
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Articolul 6 
 

La articolul 11 alineatul 1 cifrele: „88.414.847.165,82” se înlocuiesc cu cifrele:  „89.144.385.016,73”. 
Partea 05 Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"  

 

Denumirea Mijloacele planificate 

05 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA 
APELOR ŞI SILVICULTURĂ

0500  Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură
Programul 0101                  Introducere supravegherii în domeniul agriculturii 

Activitatea de 
program 1001 Administraţie, gestionare şi inspecţie

421                     Agricultura 

P
artea

C
apitolul

P
rogram

ul

Structura 
program

ului

C
lasificarea 

funcţională

C
lasificarea 

econom
ică

.

Sursa
de fianţare

 

411 SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAŢII PENTRU ANGAJAŢI (SALARII) 100.814.715,17

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 75.461.265,81
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 25.353.449,36

412 ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI 16.281.576,50

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 12.186.994,43
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 4.094.582,07

413 COMPENSĂRI ÎN NATURĂ 935.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 935.000,00

414 ALOCAŢII SOCIALE PENTRU ANGAJAŢI 3.800.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 3.800.000,00

415 COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAŢI 4.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 4.000.000,00

416 PREMII ANGAJAŢILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE 450.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 450.000,00

421 CHELTUIELI PERMANENTE 8.570.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 8.570.000,00

422 CHELTUIELILE DE DEPLASARE 700.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 700.000,00

423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI 57.750.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 57.750.000,00

424 SERVICII DE SPECIALITATE 11.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 11.000.000,00

426 MATERIAL 700.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 700.000,00

444 CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE 5.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 5.000,00

463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII 4.316.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 4.316.000,00

465 RESTUL DE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI 1.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 1.000.000,00

481 DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE 10.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 10.000.000,00

482 IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI 15.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 15.000,00

483 AMENZII ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR 5.598.057,12

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 5.598.057,12

515 BUNURI NEMATERIALE 920.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 920.000,00

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 197.407.317,36
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 29.448.031,43

Total pentru funcţia 421 226.855.348,79
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Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1001
01    Venituri şi încasări generale ale 
bugetului 
07    Transferuri de la alte niveluri ale 
puterii 

197.407.317,36 
29.448.031,43 

Total pentru activitatea de program - 0101 1001 226.855.348,79

Sursele de finanţare pentru programul Amenajarea şi supravegherea în domeniul agriculturii
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 197.407.317,36
07  Transferuri de la alte niveluri ale puterii 29.448.031,43

Total pentru programul 0101 - Orânduirea şi controlul în domeniul sănătăţii 226.855.348,79

Programul 0102                Protecţia, amenajarea, folosirea şi administrarea terenurilor agricole

Activitatea de 
program 1001 

Sprijin protecţiei terenurilor agricole

421                     Agricultura 

Activitatea de 
program 1002 Sprijin amenajării terenului agricol

421                     Agricultura 

Denumi
rea

Mijloacele planificate

Sursa
de fianţare

C
lasificarea 

econom
ică

.
C

lasificarea 
funcţională

Structura 
program

ului

P
rogram

ul 

C
apitol

P
artea

426 MATERIAL 30.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 30.000.000,00

451 SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR 
PUBLICE NEFINANCIARE

142.807.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 142.807.000,00

463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII 5.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 5.000.000,00

481 DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE 20.000.000,00

13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 20.000.000,00

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 177.807.000,00
13     Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 20.000.000,00

Total pentru funcţia 421 197.807.000,00

Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1001
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 177.807.000,00
13     Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 20.000.000,00

Total pentru activitatea de program - 0102 1001 197.807.000,00

 

451 SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR 
PUBLICE NEFINANCIARE

249.873.933,43

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 249.873.933,43

463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII 371.153.534,86

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 300.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 71.153.534,86

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 549.873.933,43
13    Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 71.153.534,86

Total pentru funcţia 421 621.027.468,29

Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1002
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 549.873.933,43
13     Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 71.153.534,86

Total pentru activitatea de program - 0102 1002 621.027.468,29

 



Pagina 336 - Nr 7 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V. 8 februarie 2022
 

 

Activitatea de 
program 1003 Sprijin pentru folosirea terenului agricol 

421 Agricultura 

Proiectul 5007           Proiectul sistemului automat de apărare împotriva grindinei în teritoriul centrului de rachete 

Denumirea Mijloacele planificate

Sursa
de fianţare

C
lasificarea 

econom
ică

.
C

lasificarea 
funcţională

Structura 
program

ului

P
rogram

ul 

C
apitol

P
artea

451 SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR 
PUBLICE NEFINANCIARE

589.971.906,80

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 570.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 19.971.906,80

463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII 26.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 26.000.000,00

465 RESTUL DE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI 10.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 5.928.368,57
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 4.071.631,43

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 601.928.368,57
13    Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 24.043.538,23

Total pentru funcţia 421 625.971.906,80

Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1003
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 601.928.368,57
13    Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 24.043.538,23

Total pentru activitatea de program - 0102 1003 625.971.906,80

Proiectul 4006 Majorarea antreprenoriatului şi potenţialului pentru ocuparea forței de muncă în regiunea 
transfrontalieră prin inovație condusă de practica în agricultură - AGRINO 2        

421 Agricultura
421 CHELTUIELI PERMANENTE 5.000,00

56 Ajutor financiar de la UE 5.000,00

423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI 2.184.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 2.184.000,00

512 MAŞINI ŞI ECHIPAMENT 1.980.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 1.980.000,00

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 4.164.000,00
56 Ajutor financiar de la UE 5.000,00

Total pentru funcţia 421 4.169.000,00

Sursele de finanţare pentru proiectul 4006
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 4.164.000,00
56 Ajutor financiar de la UE 5.000,00

Total pentru proiectul - 0102 4006 4.169.000,00

 

421
Bajša şi Samoš 

Agricultura
511 CLĂDIRI ŞI OBIECTIVE DE CONSTRUCŢII 112.000.000,00

10 Încasări de la îndatoriri autohtone 38.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 74.000.000,00

513 RESTUL IMOBILELOR ŞI ECHIPAMENTULUI 588.000.000,00

10 Încasări de la îndatoriri autohtone 200.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 388.000.000,00

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
10 Încasări de la îndatoriri autohtone 238.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 462.000.000,00

Total pentru funcţia 421 700.000.000,00
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Denumirea Mijloacele planificate

Sursele de finanţare pentru proiectul 5007
10 Încasări de la îndatoriri autohtone 238.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 462.000.000,00

Total pentru proiectul – 0102 5007            700.000.000,00

Sursele de finanţare pentru programul Protecţia, amenajarea, folosirea şi administrarea terenurilor agricole
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 1.333.773.302,00
10 Încasări de la îndatoriri autohtone 238.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 577.197.073,09

56 Ajutor financiar de la UE 5.000,00

Total pentru programul 0102 - Protecţia, amenajarea, folosirea şi administrarea terenurilor agricole                                        2.148.975.375,09 

Programul 0103                   
Stimulări în agricultură şi dezvoltarea rurală

Activitatea de 
program 1001 

Programul de măsuri de sprijin pentru aplicarea politicii agricole pentru dezvoltarea 
satelor în teritoriul P.A.V.    

421                     Agricultura 

Activitatea de 
program 1002 Sprijin prin credite agriculturii 

421 Agricultura 

Sursa
de fianţare

C
lasificarea 

econom
ică

.
C

lasificarea 
funcţională

Structura 
program

ului

P
rogram

ul 

C
apitol

P
artea

451 SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR 
PUBLICE NEFINANCIARE

828.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 598.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 230.000.000,00

463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII 30.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 30.000.000,00

481 DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE 10.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 10.000.000,00

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 638.000.000,00
13     Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 230.000.000,00

Total pentru funcţia 421 868.000.000,00

Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1001
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 638.000.000,00
13     Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 230.000.000,00

Total pentru activitatea de program - 0103 1001 868.000.000,00

 

465 RESTUL DE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI 44.022.698,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 44.022.698,00

621 ACHIZIŢIA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE 20.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 20.000.000,00

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 64.022.698,00

Total pentru funcţia 421 64.022.698,00

Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1002
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 64.022.698,00

Total pentru activitatea de program - 0103 1002 64.022.698,00

Sursele de finanţare pentru programul Stimulări în agricultură şi dezvoltarea rurală
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 702.022.698,00
13     Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 230.000.000,00

Total pentru programul 0103 - 932.022.698,00

 
Stimulări în agricultură şi dezvoltarea rurală
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Programul 0106                 Dezvoltarea silviculturii şi vânătoriei
Activitatea de 
program 1001 

Dezvoltarea durabilă şi avansarea silviculturii

422                     Silvicultură
451      SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR ŞI 

ORGANIZAŢIILOR PUBLICE NEFINANCIARE
211.708.944,80 

01    Venituri şi încasări generale ale bugetului
13     Excendent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi

163.000.000,00 
48.708.944,80 

Sursele de finanţare pentru funcţia 422
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 163.000.000,00

                                                     13    Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 48.708.944,80

Total pentru funcţia 422 211.708.944,80

Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1001
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 163.000.000,00

                                                     13   Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 48.708.944,80

Total pentru activitatea de program - 0106 1001 211.708.944,80

Activitatea de 
program 1002 Dezvoltarea durabilă şi avansarea vânătoriei

423                     Vânatul şi pescuitul

Denumirea Mijloacele planificate

Sursa
de fianţare

C
lasificarea 

econom
ică

.
C

lasificarea 
funcţională

Structura 
program

ului

P
rogram

ul 

C
apitol

P
artea

451 SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR 
PUBLICE NEFINANCIARE

24.175.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 23.500.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 675.000,00

481 DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE 51.825.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 51.750.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 75.000,00

484 COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU 
PAGUBA PROVOCATĂ DIN CAUZA INTEMPERIILOR SAU A 
ALTOR CAUZE NATURALE

1.000.000,00

.
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 1.000.000,00

Sursele de finanţare pentru funcţia 423
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 76.250.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 750.000,00

Total pentru funcţia 423 77.000.000,00

Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1002
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 76.250.000,00
13     Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 750.000,00

Total pentru activitatea de program - 0106 1002 77.000.000,00

Sursele de finanţare pentru programul Dezvoltarea silviculturii şi vânătoriei
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 239.250.000,00
13    Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 49.458.944,80

Total pentru programul 0106 - Dezvoltarea silviculturii şi vânătoriei 288.708.944,80
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Programul 0401  Administrarea integrală a apelor
Activitatea de 
program 1001 

Amenajarea şi folosirea apelor

421                     Agricultura 

Activitatea de 
program 1002 Protecţia apelor împotriva poluării

421                     Agricultura 

Activitatea de 
program 1003 Amenajarea, folosirea şi protecţia împotriva apelor

421                     Agricultura 

Denumirea Mijloacele planificate

Sursa
de fianţare

C
lasificarea 

econom
ică

.
C

lasificarea 
funcţională

Structura 
program

ului

P
rogram

ul 

C
apitol

P
artea

463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII 498.000.000,00

01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 400.000.000,00
13    Excendent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 98.000.000,00

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 400.000.000,00
13    Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 98.000.000,00

Total pentru funcţia 421 498.000.000,00

Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1001
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 400.000.000,00
13    Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 98.000.000,00

Total pentru activitatea de program - 0401 1001 498.000.000,00

 

463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII 114.925.000,00

01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 93.925.000,00
13    Excendent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 21.000.000,00

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 93.925.000,00
13    Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 21.000.000,00

Total pentru funcţia 421 114.925.000,00

Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1002
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 93.925.000,00
13    Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 21.000.000,00

Total pentru activitatea de program - 0401 1002 114.925.000,00

 

451 SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR 
PUBLICE NEFINANCIARE

4.100.200.000,00

01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 4.100.200.000,00

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 4.100.200.000,00

Total pentru funcţia 421 4.100.200.000,00

Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1003
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 4.100.200.000,00

Total pentru activitatea de program - 0401 1003 4.100.200.000,00
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Mijloacele planificate

 

 

Proiectul 5004              Aprovizionarea cu apă şi dezvoltarea infrastructurii de apă în bazinele din zonele transfrontaliere.
421                     Agricultura 

421        CHELTUIELI PERMANENTE                                                                                                                           10.000,00 

56    Ajutor financiar de la UE                                                                                                                                           10.000,00 

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
56    Ajutor financiar de la UE                                                                                                                                            10.000,00 

Total pentru funcţia 421
Sursele de finanţare pentru proiectul 5004  

10.000,00 

56    Ajutor financiar de la UE                                                                                                                                          10.000,00 

Total pentru proiectul - 0401 5004                                                                                                                                                                 10.000,00 

Proiectul 5006
421

Să ne ţinem 
împreună 
Agricultura

421 CHELTUIELI PERMANENTE 20.000,00

56 Ajutor financiar de la UE 20.000,00

423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI 1.500.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 720.000,00
56 Ajutor financiar de la UE 780.000,00

513 RESTUL IMOBILELOR ŞI ECHIPAMENTULUI 3.688.800,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 1.828.800,00
56 Ajutor financiar de la UE 1.860.000,00

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 2.548.800,00
56 Ajutor financiar de la UE 2.660.000,00

Total pentru funcţia 421 5.208.800,00

Sursele de finanţare pentru proiectul 5006
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 2.548.800,00
56 Ajutor financiar de la UE 2.660.000,00

Total pentru proiectul - 0401 5006 5.208.800,00

Proiectul 5007        Elaborarea documentației tehnice pentru autorizația de construcție pentru construcția 
Sistemului regional de aprovizionare cu apă"Istočni Srem“

421                     Agricultura 
511        CLĂDIRI ŞI OBIECTE DE CONSTRUCŢIE                                                                                                 55.000.000,00 

01    Venituri și încasări generale ale bugetului 55.000.000,00 

Sursele de finanţare pentru funcţia 421
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 55.000.000,00

Total pentru funcţia 421 55.000.000,00

Sursele de finanţare pentru proiectul 5007
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 55.000.000,00

Total pentru proiectul - 0401 5007 55.000.000,00

Sursa de finanţare pentru programul Administrarea integrală a apelor
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 4.651.673.800,00
13    Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 119.000.000,00

56    Ajutor financiar de la UE 2.670.000,00

Total pentru programul 0401 - Administrarea integrală a apelor 4.773.343.800,00

Sursa
de fianţare

C
lasificarea 

econom
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.
C
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Sursele de finanţare pentru capitolul 0500 - Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 7.124.127.117,36
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 29.448.031,43
10 Încasări de la îndatoriri autohtone 238.000.000,00
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 975.656.017,89

56 Ajutor financiar de la UE 2.675.000,00

Total pentru capitolul 0500 - Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură                              8.369.906.166,68 

Sursele de finanţare pentru partea 05

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 7.124.127.117,36
07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 29.448.031,43
10 Încasări de la îndatoriri autohtone 238.000.000,00

13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 975.656.017,89

56 Ajutor financiar de la UE 2.675.000,00

TOTAL PENTRU PARTEA
05

8.369.906.166,68

" 

P
artea

C
apitolul

P
rogram

ul

Structura 
program

ului

C
lasificarea 

funcţională

C
lasificarea 

econom
ică

.

Sursa
de fianţare



Pagina 342 - Nr 7 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V. 8 februarie 2022

 

 

Partea 10 Secretariatul Provincial pentru Finanţe se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 

" 
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Denumirea Mijloace planificate

10 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU FINANŢE
1000 Secretariatul Provincial pentru Finanţe

Programul 0602 Sprijin folosirii efective a instrumentelor pentru ajutorul de preaderare la UE şi ajutor 
de dezvoltare
REPARTIZAREA MIJLOACELOR IRAMBURSABILE ALE SECRETARIATULUI

Proiectul 4001 MIJLOACE FINANCIARE  PENTRU PARTICIPAREA LA COFINANŢAREA 
PROIECTELOR CARE SUNT FINANŢATE DIN FONDURILE UNIUNII EUROPENE

474 Proiecte de dezvoltare cu mai multe destinaţii
451 SUBNVENŢII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE                                                                                        15.000.000,00

PUBLICE NEFINANCIARE ŞI ORGANIZAŢIILOR
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi                                                                         15.000.000,00

454 SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE                                                                                             5.000.000,00

13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi                                                                           5.000.000,00

463 TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII                                                                               120.000.000,00

13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi                                                                        120.000.000,00

464 DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII                                       30.000.000,00
.

13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi                                                                         30.000.000,00

465 ALTE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI                                                                                                              18.000.000,00

13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi                                                                         18.000.000,00

481 DOTĂRI ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE                                                                       12.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 2.225.959,98
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi                                                                            9.774.040,02

Sursele de finanţare pentru funcţia 474
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 2.225.959,98

                                                     13   Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 197.774.040,02

Total pentru funcţia 474 200.000.000,00

Sursele de finanţare pentru proiectul 4001
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 2.225.959,98

                                                     13     Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 197.774.040,02

Total pentru proiectul - 0602 4001 200.000.000,00

 

Sursele de finanţare pentru programul Sprijin folosirii efective a instrumentelor pentru ajutorul de preaderare la UE şi ajutor de dezvoltare 
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului
13    Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi

2.225.959,98 
197.774.040,02 

Total programul 0602 - Sprijin folosirii efective a instrumentelor pentru ajutorul de preaderare 200.000.000,00 
la UE şi ajutor de dezvoltare
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Programul 0608 Sistemul autoguvernării locale 
Activitatea 
de program 

SPRIJIN FUNCŢIONĂRII AUTOGUVERNĂRILOR LOCALE

Sursele de finanţare pentru funcţia 160
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului                                                                                                                 23.327.430,00 

Total pentru funcţia 160
Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1006

23.327.430,00 

01    Venituri şi încasări generale ale bugetului                                                                                                              23.327.430,00 

Total pentru activitatea de program - 2101 1006                                                                                                                                       23.327.430,00 

Sursele de finanţare pentru programul Sistemul politic
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului                                                                                                                 23.327.430,00 

Total pentru programul 2101 - Sistemul politic                                                                                                                                          23.327.430,00 

Programul 2201  Administrarea datoriei publice 
Activitatea de 
program 1001 SERVICIUL DATORIEI PUBLICE 

170 Transacţia datoriei publice

Denumirea Mijloacele planificate
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                                   1001
180 Transferuri cu caracter generale dintre diferite niveluri ale puterii

463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII 8.871.392.738,00

07    Transferuri de la alte niveluri ale puterii 8.871.392.738,00

Sursele de finanţare pentru funcţia 180
07    Transferuri de la alte niveluri ale puterii 8.871.392.738,00

Total pentru funcţia 180 8.871.392.738,00

Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1001
07    Transferuri de la alte niveluri ale puterii 8.871.392.738,00

Total pentru activitatea de program - 0608 1001 8.871.392.738,00

Sursa de finanţare pentru programul Sistemul autoguvernării locale
07    Transferuri de la alte niveluri ale puterii 8.871.392.738,00

Total programul 0608                   Sistemul autoguvernării locale 8.871.392.738,00

Programul 2101               Sistemul politic
Activitatea de 
program 1006 FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR POLITICE

160 Servicii generale publice neclasificate în altă parte
481 DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE 23.327.430,00

01    Venituri şi încasări generale ale bugetului 23.327.430,00

 

441 PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE 95.234.707,06

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 95.234.707,06

442 PLATA DOBÂNZILOR DIN STRĂINĂTATE 4.996.250,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 4.996.250,00

444 CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE 18.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 18.000.000,00

611 PLATA PRINCIPALULUI CREDITORILOR AUTOHTONI 1.086.866.066,17

13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 887.500.606,72
14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi 199.365.459,45

Sursele de finanţare pentru funcţia 170
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 118.230.957,06
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 887.500.606,72

14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi 199.365.459,45

Total pentru funcţia 170 1.205.097.023,23
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Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1001 
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 118.230.957,06
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 887.500.606,72

14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi 199.365.459,45

Total pentru activitatea de program - 2201 1001                                                                                                                                        1.205.097.023,23 

Sursa de finanţare pentru programul Sistemul de administrare a datoriei publice 
01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 118.230.957,06
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 887.500.606,72

14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi 199.365.459,45

Total programul 2201                   Administrarea datoriei publice                                                                                                                                 1.205.097.023,23 

Programul 2301                 Administrarea, gestionarea şi controlul sistemului financiar şi fiscal

Activitatea de 
program 1001 

ACTIVITĂŢILE BUGETULUI, TREZORĂRIEI, ANALIZELOR MACROECONOMICE ŞI 
FISCALE ŞI SPRIJINUL ADMINISTRATIV PROCESELOR DE GESTIONARE FINANCIARĂ 
ŞI CONTROL

Sursele de finanţare pentru funcţia 112
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului                                                                                                                 220.480.978,88 

Total pentru funcţia 112                                                                                                                                                                                                              220.480.978,88 
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112 Activități financiare și fiscale
411 SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAŢII PENTRU ANGAJAŢI (SALARII) 121.934.978,03

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 121.934.978,03

412 ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI 19.692.498,95

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 19.692.498,95

413 COMPENSĂRI ÎN NATURĂ 1.064.906,13

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 1.064.906,13

414 ALOCAŢII SOCIALE PENTRU ANGAJAŢI 5.238.866,87

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 5.238.866,87

415 COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAŢI 2.168.972,50

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 2.168.972,50

416 PREMII ANGAJAŢILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE 1.187.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 1.187.000,00

421 CHELTUIELI PERMANENTE 35.500.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 35.500.000,00

422 CHELTUIELILE DE DEPLASARE 600.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 600.000,00

423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI 15.725.720,40

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 15.725.720,40

426 MATERIAL 2.268.036,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 2.268.036,00

453 SUBVENŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANCIARE 11.300.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 11.300.000,00

465 RESTUL DE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI 1.200.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 1.200.000,00

482 IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI 100.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 100.000,00

483 AMENZII ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR 2.000.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 2.000.000,00

512 MAŞINI ŞI ECHIPAMENT 500.000,00

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 500.000,00
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Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1001 
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului                                                                                                                 220.480.978,88 

Total pentru activitatea de program - 2301 1001                                                                                                                                             220.480.978,88 

Sursele de finanţare pentru programul de avansare a Reglementării, gestionării şi controlului sistemului financiar şi fiscal
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului                                                                                                                 220.480.978,88 

Total pentru programul 2301   - Reglementarea, gestionarea şi controlul sistemului financiar şi fiscal   
     220.480.978,88 

Programul 2402  Mijloace de intervenţie
Activitatea de 
program 1001 REZERVA BUGETARĂ CURENTĂ

160                Servicii generale publice neclasificate în altă parte
499         MIJLOACE DE REZERVĂ                                                                                                                               1.228.447.334,65 

01    Venituri şi încasări generale ale bugetulu       1.228.447.334,65 

Sursele de finanţare pentru funcţia 160
01    Venituri şi încasări generale ale bugetulu       1.228.447.334,65 

Total pentru funcţia 160
Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1001 

      1.228.447.334,65 

01    Venituri şi încasări generale ale bugetului                                                                                                            1.228.447.334,65 

Total pentru activitatea de program - 2402 1001                                                                                                                                       1.228.447.334,65 

   
Activitatea   REZERVA BUGETARĂ PERMANENTĂ
de program1002 

160                Servicii generale publice neclasificate în altă parte
499        MIJLOACE DE REZERVĂ                                                                                                                                     20.000.000,00 

01 Venituri şi încasări generale ale bugetulu       20.000.000,00 

Sursele de finanţare pentru funcţia 160
01    Venituri şi încasări generale ale bugetulu       20.000.000,00 

Total pentru funcţia 160
Sursele de finanţare pentru activitatea de program 1002

      20.000.000,00 

01    Venituri şi încasări generale ale bugetului                                                                                                                 20.000.000,00 

Total pentru activitatea de program - 2402 1002                                                                                                                                             20.000.000,00 

Sursa de finanţare pentru programul Mijloace de intervenţie
01    Venituri şi încasări generale ale bugetului                                                                                                              1.248.447.334,65 

Total pentru programul 2402   -   Mijloace de intervenţie                                                                                                                                                  1.248.447.334,65

  
Sursele de finanţare pentru capitolul 1000 - Secretariatul Provincial pentru Finanţe

01    Venituri şi încasări generale ale bugetului
07    Transferuri de la alte niveluri ale puterii 
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi

14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi

1.612.712.660,57 
8.871.392.738,00 
1.085.274.646,74 

199.365.459,45 

Total pentru capitolul 1000 - Secretariatul Provincial pentru Finanţe                                                                                           11.768.745.504,76 

Sursele de finanţare pentru partea 10

01    Venituri şi încasări generale ale bugetului
07    Transferuri de la alte niveluri ale puterii 
13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi

14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi

1.612.712.660,57 
8.871.392.738,00 
1.085.274.646,74 

199.365.459,45 

TOTAL PENTRU PARTEA 10                                                                                                                                                                                     11.768.745.504,76 

" 
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şi ultimul alineat: „Controlul cheltuielilor planificate" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

Prezentarea cheltuielilor 
planificate 

Sursa 
 Denumirea Total: 

01 Venituri şi încasări generale ale bugetului 28.723.427.000,00 

03 Contribuţii sociale 5.866.385,00 

04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari 277.835.546,72 

05 Donaţii din alte ţări 6.773.712,00 

06 Donaţii de la organizaţii internaţionale 11.203.270,95 

07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii 50.978.676.846,58 

08 Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice 3.321.000,00 

09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 10.450.000,00 

10 Încasări de la îndatoriri autohtone 238.000.000,00 

11 Încasări de la îndatoriri din străinătate 450.000.000,00 

12 Încasări de la plata creditelor acordate şi de la vânzarea bunurilor financiare 24.510.000,00 

13 Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi 8.088.607.756,19 

14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi 199.365.459,45 

15 Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 90.661.846,04 

56 Ajutor financiar de la UE 35.686.193,80 

Total: 89.144.385.016,73 

" 
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DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 
 

Articolul 8 
 

În repartizarea mijloacelor conform prezentei hotărâri sunt incluse şi modificările în apropiaţii, aprobate în 
conformitate cu Legea privind sistemul bugetar până la 11 noiembrie  2022 

 
Articolul 9 

 
Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură şi Secretariatul Provincial pentru 
Finanţe sunt obligate ca pentru anul 2022 să emită planul financiar, conformat cu apropriaţiile aprobate prin 
prezenta hotărâre, în termen de opt zile de la data intrării ei în vigoare. 

 
Articolul 10 

 
Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data publicării în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina” 

 

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA 
 

101 Numărul: 40-7/2022-01 
Novi Sad, 8 februarie 2022 

 
PREŞEDINTELE 

ADUNĂRII P.A. VOIVODINA 
      Pásztor István 
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203. 

În baza articolului 31 alineatul 1 liniuţele 2 şi 7 din Statutul Provin-
ciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul: 20/14), 
Scrisorii de mandat (Contractului privind prefinanțarea), din 01.12.2021, 
dintre Guvernul Provincial și Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, Avizele consultative ale Ministerului Finanțelor numărul: 
401-00-236/2022-0001 , din 10.01.2022, raportat la art. 36 şi 37 din Legea 
privind datoria publică  („Monitorul oficial al RS”, nr. 61/2005, 107/2009, 
78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 şi 149/20),  Adunarea Provinciei Au-
tonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe 8 februarie 2022, a  a d o p t a t

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI
PRIVIND ÎNDATORAREA LA BANCA EUROPEANĂ PENTRU 
RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE PENTRU FINANŢAREA 

CHELTUIELILOR CAPITALE DE INVESTIŢII

Articolul 1

Prin prezenta Hotărâre a Adunării Provinciei (în continuare: Hotă-
rârea) se stipulează realizarea îndatorării la Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare în vederea finanţării cheltuielilor capitale 
de investiţii, cadrele în care se poate efectua îndatorarea, precum şi 
autorizaţiile pentru realizarea acesteia.

Articolul 2 

Obligaţiile în temeiul datoriei publice a Provinciei Autonome  Voi-
vodina, conform parametrilor la data de 31 decembrie 2021, sunt în 
cuantum de 5.025.079.801,07 dinari pentru principalul datoriei, în 
timp ce dobânda proiectată, conform cotelor dobânzii contractate, este 
de 223.156.503,25  dinari

Articolul 3

Îndatorarea Provinciei Autonome Voivodinala Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform prezentei hotărâri, se 
efectuează în vederea finanţării cheltuielilor capitale de investiţii, re-
spectiv pentru investiţii capitale pentru aplicarea măsurilor de efici-
ență energetică în aproximativ optzeci de clădiri publice din teritoriul 
Provinciei Autonome Voivodina. 

Articolul 4

Îndatorarea pe termen lung, în conformitate cu prezenta hotărâre, 
poate fi cel mult până la 12.000.000,00 euro (EUR) cu cota dobânzii 
de 1.5% anual prin EURIBORUL semestral (cu limită inferioară zero), 
crespectiv dacă EURIBORUL de șase luni este negativ, va fi aplicată 
cota dobânzii de 1.5% anual, pe o perioadă de treisprezece ani (inclu-
siv și până la trei ani și jumătate perioada de grație).

Taxele care sunt aferente îndatorării pe termen lung la Banca Euro-
peană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în confomritate cu Contrac-
tul privind prefinanțarea, sunt următoarele: 

• Taxa unică pentru procesarea creditului de 1%; 
• Taxa pentru mijloacele angajate: scutit de taxă în primele trei luni 

de la data semnării contractului privind creditul; 0.3% taxa pentru 
mijloacele angajate în următoarele nouă luni; după aceea, 0.5% 
anual la cuantumul neretras din totalul mijloacelor contractate; 

• Taxa de rambursare a creditului înainte de scadență: 2% din prin-
cipalul datoriei înainte de expirarea primului an de la data sem-
nării contractului de credit; 1% din principalul datoriei de ram-
bursare la data sau după expirarea primului an de la semnarea 
contractului de credit, dar înainte de expirarea celui de-al doilea 
an, și 0,125% din nivelul creditululi de rambursare la data sau 
după expirarea a doi ani de la semnarea contractului de credit.

Articolul 5

Îndatorarea Provinciei Autonome Voivodina la Banca Euro-
peană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea asigurării 
mijloacelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor capitale de in-

vestiţii, prevăzute la articolul 3 din prezenta hotărâre se va realiza 
prin contractarea creditului pe termen lung, respectiv a împru-
mutului la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 
conform procedurilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare. 

Articolul 6

Guvernul Provincial va desfăşura procedura de îndatorare pen-
tru cuantumul mijloacelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor 
capitale de investiţii prevăzute la articolul 3 din prezenta hotărâre, 
cel mult până la cuantumul stabilit la articolul 4 din prezenta ho-
tărâre.

Guvernul Provincial va desfăşura procedura de îndatorare prevăzu-
tă la articolul 5 din prezenta hotărâre. 

Articolul 7

În conformitate cu prezenta hotărâre, legea şi alte reglementări, Gu-
vernul Provincial va întreprinde toate activităţile şi va adopta actele 
care sunt necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri. 

Articolul 8

Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data  publicării ei în „Buletinul 
oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

101Numărul: 40-6/2022-01
Novi Sad, 8 februarie 2022

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s Pásztor István

204.

În baza articolului 31 alineatul 2 și 5, raportat la articolul 27 punc-
tul 1 din Statutul Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul ofici-
al al P.A.V.”, numărul 20/14) şi articolului 46 alalineatul 1 din Legea 
privind planificarea şi construcţiile („Monitorul oficial al R.S.”, nr: 
72/09, 81/09-rectificare, 64/10-CC, 24/11, 121/12, 42/13-CC, 50/13-
CC, 98/13-CC , 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-altă lege, 9/20 şi 
51/21),  Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută 
pe data de 8 februarie 2022, a adoptat

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI
PRIVIND ELABORAREA PLANULUI DE AMENAJARE 
A SPAŢIULUI PENTRU TERITORIUL CU DESTINAŢII 

SPECIALE
AL CORIDORULUI DE INFRASTRUCTURĂ AL CĂII 

FERATE BELGRAD - ŠID - FRONTIERA CU CROAŢIA, 
TRONSOANELE STARA PAZOVA - GOLUBINCI - ŠID ŞI AL 

CĂII FERATE INĐIJA - GOLUBINCI

Articolul 1

Se procedează la elaborarea Planul de amenajare a spațiului pentru 
teritoriul cu destinații speciale al coridorului de infrastructură al căii 
ferate Belgrad - Šid - frontiera cu Croaţia, tronsoanele Stara Pazova - 
Golubinci - Šid şi al căii ferate Inđija - Golubinci (în continuare: Planul 
de amenajare a spaţiului).

Planul de amenajare a spaţiului va fi elaborat cu elementele pentru 
aplicarea directă.

Articolul 2

Se stabilește granița preliminară a cuprinderii Planului de amena-
jare a spațiului, iar granița definitivă a cuprinderii Planului de amena-
jare a spațiului se va defini prin anteproiectul Planului de amenajare 
a spaţiului.
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Granița preliminară a cuprinderii Planului de amenajare a spațiului 
cuprinde teritoriile:

- Comuna Stara Pazova - CC Stara Pazova şi CC Golubinci,
- Comuna Inđija - CC Inđija şi CC Ljukovo, 
- Comuna Ruma - CC Ruma, CC Putinci, CC Dobrinci, CC 

Kraljevci, CC Voganj, CC Marđelos,
- Oraşul Sremska Mitrovica - CC Sremska Mitrovica, CC 

Šašinci, CC Laćarak, CC Martinci şi CC Kuzmin, 
- Comuna Šid - CC Šid, CC Kukujevci, CC Bačinci şi CC Giba-

rac.

Suprafaţa teritoriului cuprins de graniţa preliminară a Planului de 
amenajare a spaţiului este de 799,3 km2. 

Graniţa preliminară a Planului de amenajare a spaţiului este dată 
în prezentarea grafică care este parte integrantă a prezentei hotărâri.

Articolul 3

Condiţiile şi îndrumările de importanţă pentru elaborarea Planului 
regional de amenajare a spaţiului sunt cuprinse în documentele planice 
de rang superior: 

- Legea privind Planul de amenajare a spaţiului Republicii Ser-
bia din 2010 până în 2020 („Monitorul oficial al R.S.“, numă-
rul: 88/10),

- Hotărârea privind adoptarea Planului regional de amenajare a 
spaţiului al Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial 
al P.A.V.”, numărul 22/11), îndrumările stabilite în documen-
taţia planică, şi anume:

- Planul de amenajare a spațiului pentru teritoriul cu destina-
ții speciale al coridorului de infrastructură al gazoductului de 
transport Sremska Mitrovica – Šid cu elementele de reglare de-
taliată care este parte integrantă a Hotărârii Adunării Provinciei 
privind adoptarea Planului de amenajare a spațiului pentru te-
ritoriul cu destinații speciale al coridorului de infrastructură al 
gazoductului de transport Sremska Mitrovica – Šid cu elemen-
tele de reglare detaliată („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 
57/2017). 

- Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale al sistemului de aprovizionare cu apă „Istočni Srem“ 
care este parte integrantă a Hotărârii Adunării Provinciei pri-
vind adoptarea Planului de amenajare a spaţiului pentru teri-
toriul cu destinaţii speciale al sistemului de aprovizionare cu 
apă „Istočni Srem“ („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 
57/2017),

- Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale al sistemului de irigare a Sremului care este parte inte-
grantă a Hotărârii Adunării Provinciei privind adoptarea Planu-
lui de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii spe-
ciale al sistemului de irigare a Sremului („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, numărul 57/2017),

- Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale al drumului naţional de rangul IIa nr. 100 pentru nevo-
ile de reconstruire şi modernizare a drumului şi de construire a 
pistei de biciclete pe tronsonul Novi Sad – Stara Pazova (până 
la graniţa cu zona administrativă a Oraşului Belgrad), cu ela-
borarea detaliată care este parte integrantă a Hotărârii Adunării 
Provinciei privind adoptarea Planului de amenajare a spaţiului 
pentru teritoriul cu destinaţii speciale al drumului naţional de 
rangul IIa nr. 100 pentru nevoile de reconstruire şi moderniza-
re a drumului şi de construire a pistei de biciclete pe tronsonul 
Novi Sad – Stara Pazova (până la graniţa cu zona administrati-
vă a Oraşului Belgrad), cu elaborarea detaliată („Buletinul ofi-
cial al P.A.V.”, numărul 54/2019),

- Planul de amenajare a spațiului pentru teritoriul cu destinații 
speciale pentru colectarea, scurgerea şi epurarea apelor rezidu-
ale în bazinul râului Sava în regiunea Sremului care este par-
te integrantă a Hotărârii Adunării Provinciei privind adoptarea 
Planului de amenajare a spațiului pentru teritoriul cu destinații 
speciale pentru colectarea, scurgerea şi epurarea apelor rezidu-
ale în bazinul râului Sava în regiunea Sremului („Buletinul ofi-
cial al P.A.V.”, numărul 54/2019),

- Planul de amenajare a spațiului pentru teritoriul cu destina-
ții speciale al căii ferate Belgrad - Subotica - frontiera de stat 
(Kelebija) („Monitorul oficial al R.S, numărul 32/2017).

Planul de amenajare a spațiului se va întemeia pe documentația teh-
nică, de plan și de studiu și pe altă documentație, conform rezultatelor 
cercetărilor de până în prezent şi a documentelor în vigoare din Repu-
blica Serbia.

Pentru elaborarea Planului regional de amenajare a spaţiului se vor 
folosi suporturile topografice şi cadastrale-topografice, planurile ca-
dastrale digitale şi planurile ortofoto digitale, precum şi alte suporturi 
care se dovedesc a fi indispensabile pentru elaborarea Planului de ame-
najare a spaţiului.  

Articolul 4

Principiile de planificare, folosire, amenajare şi protecţie a terito-
riului din cuprinderea Planului de amenajare a spaţiului se va întemeia 
pe:

- protecția mediului și folosirea durabilă a teritoriului, 
- crerea condiţiilor mai favorabile şi mai avansate pentru nevoile 

modernizării infrastructurii feroviare.

Articolul 5

Scopul elaborării Planului de amenajare a spaţiului este crearea ba-
zei de plan pentru elaborarea documentaţiei tehnice şi realizarea în 
continuare a proiectului de construire şi modernizare a căii ferate de 
înaltă performanţă.

Viziunea şi scopul pe termen lung al dezvoltării teritoriului cu des-
tinaţii speciale este crearea condiţiilor de spaţiu prin care se va face 
posibilă o mai bună conexiune a centrelor urbane principale Belgrad, 
Stara Pazova, Inđija, Ruma, Sremska Mitrovica şi Šid şi conexiunea 
cu ţările vecine.

Articolul 6

Concepţia de planificare, folosire, amenajare şi protecţie a teritoriu-
lui cuprins în plan presupune asigurarea condiţiilor de spaţiu pentru 
realizarea conceptului de transport durabil şi elaborarea documentaţi-
ei tehnice obligatorii, în conformitate cu legislaţia, care va arăta justi-
ficarea soluţiei propuse (planificarea noului coridor, stabilirea locaţiei 
traseului, capacităţile necesare, justificarea spaţiului, transportului, 
justificarea funcţională şi economică). 

Prin planificarea, asigurarea condiţiilor de construcţie, reglemen-
tarea adecvată şi folosirea avansată a coridorului de infrastructură, 
se îmbunătăţeşte competitivitatea căii ferate şi conexiunea ei cu alte 
aspecte ale transportului pe coridorul X şi în acelaşi timp se îmbună-
tăţeşte protecţia mediului.

Articolul 7 

Termenul efectiv pentru elaborarea Anteproiectului Planului de 
amenajare a spaţiului este de 4 (patru) luni de la data trimiterii So-
luţiei conceptuale către Elaboratorul Planului de amenajare a spa-
ţiului.

Articolul 8

Mijloacele pentru elaborarea Planului de amenajare a spaţiului vor 
fi asigurate de „Infrastructura căilor ferate ale Serbiei” S.A. Belgrad, 
Nemanjina numărul 6. 

Articolul 9

Anteproiectul Planului de amenajare a spaţiului va fi expus spre ac-
ces public pe o perioadă de 30 de zile la Secretariatul Provincial pentru 
Urbanism şi Protecţia Mediului, Novi Sad, Oraşul Sremska Mitrovica 
şi comunele Stara Pazova, Ruma, Inđija şi Šid.
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Articolul 10

Parte integrantă a Hotărârii Adunării Provinciei este Hotărârea 
privind evaluarea strategică a impactului Planului de amenajare a 
spațiului pentru teritoriul cu destinații speciale al coridorului de in-
frastructură al căii ferate Belgrad-Šid-frontiera cu Croaţia, tronsoane-
le Stara Pazova-Golubinci-Šid şi al căii ferate Inđija-Golubinci asupra 
mediului.

Raportul privind evaluarea strategică a impactului Planului de ame-
najare a spațiului pentru teritoriul cu destinații speciale al coridorului 
de infrastructură al căii ferate Belgrad-Šid-frontiera cu Croaţia, tron-
soanele Stara Pazova-Golubinci-Šid şi al căii ferate Inđija-Golubinci 
asupra mediului este parte integrantă a Bazei documentare a Planului 
de amenajare a spațiului.

Articolul 11

Titularul elaborării Planului de amenajare a spaţiului este Secre-
tariatul Provincial pentru Urbanism şi Protecţia Mediului, Novi Sad, 
Bulevar Mihajla Pupina numărul 16.

Articolul 12

Selecţia Elaboratorului Planului de amenajare a spaţiului se va face 
în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice.

Articolul 13

Organele, organizaţiile şi întreprinderile publice, care sunt autori-
zate pentru stabilirea condiţiilor speciale pentru protecţia şi amenaja-
rea spaţiului şi ridicarea construcţiilor, sunt obligate ca la solicitarea 
titularului elaborării planului, în termen de 15 zile de la primirea cere-
rii, să trimită datele solicitate, fără compensare. 

În mod excepţional condiţiile şi toate datele disponibile se pot ceda 
în termen de 30 de zile cu expunerea de motive a organului competent, 
respectiv a organizaţiei pentru neprocedarea în termenul menţionat.

Articolul 14

Planul de amenajare a spaţiului va fi întocmit în 10 (zece) exemplare 
în formă analogă şi 10 (zece) exemplare în formă digitală. 

Planul de amenajare a spaţiului se va păstra semnat în formă ana-
logă şi digitală, şi anume: la Ministerul Construcțiilor, Transporturi-
lor și Infrastructurii, (un exemplar), la Adunarea P.A. Voivodina (un 
exemplar), la Secretariatul Provincial pentru Urbanism și Protecția 
Mediului (două exemplare), în Comuna Stara Pazova (un exemplar), 
Comuna Šid (un exemplar), Comuna Inđija (un exemplar), Comuna 
Ruma (un exemplar), Oraşul Sremska Mitrovica (un exemplar) şi în 
arhiva Elaboratorului (un exemplar). 

Articolul 15

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

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

101Numărul: 3-5/2021-01
Novi Sad, 8 februarie 2022

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s Pásztor István

205.

În baza art. 16, 24  și 33 din Hotărârea Adunării Provinciei privind 
administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 37/14 şi 54/14 
- al. hotărâre, 37/15, 29/17, 24/19,  66/20 şi 38/21), art. 11 şi 22 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind bugetul P.A. Voivodina pentru anul 

2022 („Buletinul oficial al P.A. Voivodina”, nr. 54/21), raportat la Legea 
privind stimulările în agricultură şi dezvoltarea rurală („Monitorul ofi-
cial al R.S.”, nr. 10/13, 142/14, 103/15 și 101/16) şi Hotărârea Adunării 
Provinciei privind Programul de sprijin pentru aplicarea politicii agri-
cole şi politicii dezvoltării rurale pentru teritoriul Provinciei Autonome 
Voivodina în anul 2022 („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul: 54/21), în 
conformitate cu Regulamentul privind desfăşurarea concursurilor pu-
blicate la Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor 
şi Silvicultură, secretarul provincial pentru agricultură, economia ape-
lor şi silvicultură (în continuare: secretarul provincial) emite

REGULAMENTUL 
PRIVIND ACORDAREA MIJLOACELOR DE SPRIJIN 

TINERILOR 
ÎN REGIUNILE RURALE  

DIN TERITORIUL P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2022

Dispozițiile generale

Articolul 1

Prin Regulamentul privind acordarea mijloacelor de sprijin tinerilor 
în regiunile rurale din teritoriul P.A. Voivodina în anul  2022 (în continu-
are: Regulamentul), se reglementează cuantumul şi modul de acordare a 
mijloacelor, destinaţia mijloacelor, procedura de acordare a mijloacelor, 
criteriile pentru acordarea mijloacelor şi alte probleme de interes pentru 
concursul din Programul de sprijin pentru aplicarea politicii agricole şi 
politicii dezvoltării rurale pentru teritoriul Provinciei Autonome Voivo-
dina în anul 2022 (în continuare: Programul), care este parte integrantă 
a Hotărârii Adunării Provinciei privind Programul de sprijin pentru apli-
carea politicii agricole şi politicii dezvoltării rurale pentru teritoriul Pro-
vinciei Autonome Voivodina în anul 2022 („Buletinul oficial al P.A.V.”, 
numărul 54/2021) avizată de către Ministerul Agriculturii, Silviculturii 
și Economiei Apelor numărul: 320-00-10833/109 din 29.11.2021.

Programul prevăzut la alineatul 1 din prezentul articol l-a adoptat 
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, iar Secretariatul Provinci-
al pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură (în continuare: 
Secretariatul Provincial) este responsabil pentru realizarea acestuia.

Nivelul şi modul de acordare a mijloacelor irambursabile

Articolul 2 

Pentru realizarea activității este asigurat cuantum de 200.000.000,00 
dinari.  

Mijloacele prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol se vor re-
partiza prin concursul care se publică în „Buletinul oficial  al P.A. Voi-
vodina” în cotidianul „Dnevnik” şi pe pagina internet a Secretariatului 
Provincial (în continuare: Concursul).

Concursul este deschis până la 04.03.2022.

Documentaţia prezentată la concurs nu se restituie. La solicitarea 
semnatarilor cererilor, care n-au obţinut dreptul la mijloace irambur-
sabile, este posibilă restituirea documentaţiei, prin remiterea fotocopi-
ei autentificate a acesteia.

Mijloacele pentru sprijin investiţiilor  - conform Regulamentului şi 
conform Concursului -  se repartizează irambursabil.

Mijloacele irambursabile pentru sprijin investiţiilor conform Con-
cursului se stabilesc în cuantum până la 90 % din totalul cheltuielilor 
acceptabile ale investiţiei. 

La calcul se ia valoarea investiţiei fără taxa pe valoarea adăugată 
(TVA).

Cuantumul maxim al mijloacelor irambursabile pe o cerere nu poate 
depăşi 1.500.000,00 dinari.

Cuantumul minim al mijloacelor irambursabile pe o cerere nu poate 
depăşi 500.000,00 dinari.
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Secretariatul provincial prin intermediul sectorului competent poa-
te ordona Serviciului Agricol de Specialitate și de Consultanță al P.A. 
Voivodina să stabilească starea de fapt pe teren – controlul zero pen-
tru investițiile: . Ridicarea noilor răsaduri perene de pomi fructiferi, 

hamei şi viţă de vie; Construirea serelor pentru producția de legume, 
fructe, flori și de răsad. Controlul zero cuprinde stabilirea stării de 
fapte găsite pe teren.  

Destinaţia mijloacelor irambursabile

Articolul 3

Mijloacele irambursabile care se acordă conform prezentului concurs sunt destinate pentru următoarele investiții: 

  Cifrul măsurii Măsura de sprijin / investiţia

Măsura 
101 Investiţii în bunurile fizice ale gospodăriilor agricole 

Codul investiţiei Lista investițiilor potențiale în cadrul măsurii 

Sector lapte:

101.1.1. Achiziționarea de capete de reproducție de calitate a rasei de lapte: bovine, ovine și caprine

101.1.3. Echipamente pentru muls, răcirea si depozitarea laptelui la fermă, inclusiv toate elemen-
tele, materialele si instalaţiile

101.1.4.

mașini și echipamente de manipulare și transport al gunoiului de grajd solid, semilichid și 
lichid (transportoare pentru gunoiul de grajd; utilaje pentru amestecarea gunoiului de grajd 
lichid şi semilichid; pompe pentru golirea rezervoarelor; separatoare pentru gunoiul de grajd 
lichid şi semilichid; maşini pentru umplerea gunoiului de grajd lichid; remorci specializate 
pentru transportul gunoiului de grajd solid, inclusiv echipamentul aferent pentru gunoiul de 
grajd semilichid şi lichid) 

101.1.5.
Mașini și echipamente pentru prepararea și hrănirea animalelor (mori și amestecătoare / 

malaxoare de furaje; Echipamente și dozatoare de furaje concentrate; Extractoare; Transpor-
toare; Remorci mixer și alimentatoare pentru furaje în vrac;

101.1.8. Echipamnet pentru garduri fixe şi garduri electrice pentru păşuni/pajişti

Sectorul cărne

101.2.1. Achiziționarea capetelor de reproducție de calitate la bovine, ovine, caprine și porcine 
folosite pentru producția de carne  

101.2.3.

Maşini şi echipament pentru manipularea şi transportul gunoiului de grajd solid, semi-
lichid şi lichid (transportori pentru gunoiul de grajd;  instalaţii pentru amestecat gunoiului 
de grajd semilichid şi lichid; pompe pentru golirea rezervorului; maşini pentru captarea gu-
noiului de grajd lichid;  echipament specializat pentru transportul gunoiului de grajd solid, 
semilichid şi lichid, rezervoare pentru gunoiul de grajd lichid, remorci specializate pentru 
transportul gunoiului de grajd solid/semilichid/lichid, cu echipamentul aferent), inclusiv şi 
echipamentul aferent pentru gunoiul de grajd semilichid şi lichid)

101.2.4. Dotarea clădirilor pentru creşterea scroafelor si producţia de purcei pentru îngrăşare

101.2.5.

Maşini şi echipament pentru depozitarea şi pregătirea furajelor, pentru hrănirea şi adăpa-
rea animalelor (mixere şi blendere/maşini pentru amestecat furaje; echipament şi dozatoa-
re pentru furajele concentrate; extractoare; transportoare; remorci mix şi dozatoare pentru 
furajele mari; alimentatoare; adăpătoare; balere, înveliş baloturi şi combine pentru furaje; 
cositoare; răsturnătoare de fân etc.) 

101.2.8. Echipament depozitare cloţe, cuşti specializate/dotate special

101.2.9. Echipamnet pentru garduri fixe şi garduri electrice pentru păşuni/pajişti

Sectorul producţiei de 
ouă pentru consum

101.3.1. Achiziţia de echipament pentru fermele de păsari pentru producerea ouălor de consum

101.3.2. Achiziţia de echipament pentru  sortarea, împachetare şi păstrarea ouălor de consum

101.3.4. Achiziționarea de echipamente pentru manipularea, colectarea și utilizarea gunoiului de 
grajd; echipamente speciale pentru transportul îngrășămintelor
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  Cifrul măsurii Măsura de sprijin / investiţia

Sector fructe, struguri, 
legume (inclusiv ciuperci) 
și flori

101.4.1. Ridicarea noilor răsaduri perene de pomi fructiferi, hamei şi viţă de vie

101.4.2. Ridicarea şi dotarea de sere pentru producţia de legume, fructe, flori şi producţia de pe-
piniere

101.4.5. Achiziționarea echipamentului pentru polenizarea artificială a plantelor în timpul produc-
ției în zona protejată

101.4.6. Achiziționarea echipamentului pentru iluminarea şi umbrirea artificială a plantelor în tim-
pul producției în zona protejată

101.4.7. Achiziționarea echipamentului şi instalaţiilor pentru pregătirea solului și a substratului 
pentru cultivarea plantelor în timpul producției în zona protejată

101.4.8. Achiziționarea echipamentului și instalaţiilor pentru însămânțare, plantare și mulcire (cu 
folie)

101.4.9. Achiziționarea echipamentului pentru sisteme de producție hidroponică în timpul produc-
ției în zona protejată

101.4.10. Achiziționarea echipamentului şi instalaţiilor pentru protecția plantelor și sterilizarea so-
lului și substratului în timpul producției în zona protejată

101.4.11. Achiziționarea echipamentului pentru îmbogățirea cu dioxid de carbon (așa-numita ferti-
lizare cu dioxid de carbon în timpul producției în zon protejată)

101.4.13. Achiziţia echipamentului-liniilor pentru curăţarea şi spălarea produselor

101.4.14. Achiziţia echipamentului-liniilor pentru culegerea, sortarea şi calibrarea produselor 

101.4.15. Achiziţia echipamentului-liniilor pentru ambalarea şi marcarea produselor

101.4.17. Echipamente de ventilație și echipamente de ventilație forțată

101.4.18. Echipamente/mașini de protecție împotriva înghețului

101.4.24. Maşini pentru protecţia plantelor

101.4.25. Mașini de cules, respectiv recoltat

101.4.28. Mașini,  instalaţii și echipamente pentru irigarea culturilor 

Sector apicultură
101.6.1. Procurarea de noi colonii de albine

101.6.2. Achiziţa echipamentului pentru apicultură

Semnatarul cererii poate să prezinte doar o cerere la concurs.

Mijloacele  irambursabile, care se acordă din Program nu se pot 
folosi pentru:

• investiţiile realizate înainte de semnarea contractului cu Secre-
tariatul şi echipamentul cumpărat înainte de această dată;

• impozite, inclusiv şi taxa pe valoare adăugată;
• plata prin intermediul compensării şi cesiunii;
• cheltuieli de import, vamale și alte taxe administrative precum 

și pentru compensații pentru avizele necesare date de către in-
stituțiile de stat și întreprinderile publice;

• trafic între persoanele afiliate;
• amenzi, penalităţi financiare şi costurile procedurilor judiciare;
• costurile proviziei bancare;
• cheltuielile pentru garanţii şi cheltuieri similare;
• costurile măsurării și înregistrărilor geodezice;
• costurile pentru achiziţia echipamentului şi materialului uzat;
• cheltuielile de transport, montaj și alte cheltuieli operaționale;
• contribuţii în natură.

Dreptul de la participare la Concurs

Articolul 4

Dreptul la stimulări pentru Investiții în activele fizice ale gospodă-
riilor agricole se exercită de către persoanele fizice cu vârsta de peste 
18 ani care în momentul depunerii cererii nu pot avea vârsta peste de 
40 de ani, care au fost înscrise pentru prima dată în Registrul gospo-
dăriilor agricole ca titulari ai gospodăriilor agricole după 01.01.2022.

Drept la stimulări exercită semnatarii cererilor care au domiciliul 
în localitatea în care se găseşte sediul oraşului (Novi Sad, Subotica, 
Zrenianin, Panciova, Vârşeţ, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor - 
Legea privind organizarea teritorială a Republicii Serbia  („Monitorul 
oficial al RS”, nr. 129/2007, 18/2016 şi 47/2018).

Condițiile de participare la Concurs

Articolul 5

1. semnatarul cererii trebuie să fie domiciliat în teritoriul unității 
autoguvernării locale din teritoriul P.A. Voivodina, respectiv 
persoanele juridice trebuie să aibă sediul în teritoriul unității 
autoguvernării locale din teritoriul P.A. Voivodina , cu specifi-
carea că şi locul realizării investiţiei trebuie să fie în teritoriul 
unităţii autoguvernării locale din P.A. Voivodina în localitatea 
de domiciliu a semnatarului cererii sau în localitatea unităţii 
autoguvernării locale din vecinătate;

2. gospodăria agricolă trebuie să fie înscrisă în Registrul gospo-
dăriilor agricole prima dată după 01.01.2022;

3. semnatarul cererii trebuie să aibă clădirea pentru adăpostirea 
animalelor în proprietate sau închiriată pe o perioadă de cel pu-
ţin şase ani (contractul de închiriere trebuie să fie încheiat după 
01.01.2022 cu durata închirierii menţionată exact) - dacă apli-
că pentru Investiţii în bunurile fizice ale gospodăriilor agricole 
(achiziţia capetelor de prăsilă şi dotarea fermelor);

4. semnatarul cererii trebuie să aibă terenul agricol în proprietate sau 
arendat pe o perioadă de cel puţin şase ani (contractul de arendare 
trebuie să fie încheiat după 01.01.2022 cu durata arendării men-
ţionată exact) - dacă aplică pentru Investiţii în bunurile fizice ale 
gospodăriilor agricole (sere, irigare şi echipament pentru garduri 
fixe şi garduri electrice pentru păşuni/livezi), respectiv teren agri-
col în proprietate sau arendă pe o perioadă de cel puţin zece ani 
(contractul de arendare trebuie să fie încheiat după 01.01.2022 cu 
durata arendării menţionată exact) - dacă aplică pentru Investiţii 
în bunurile fizice ale gospodăriilor agricole (răsaduri perene);

5. semnatarul cererii trebuie să aibă clădirea în proprietate sau în-
chiriată pe o perioadă de cel puţin şase ani (contractul de în-
chiriere trebuie să fie încheiat după 01.01.2022 cu durata în-
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chirierii menţionată exact) - dacă aplică pentru Investiţii în bu-
nurile fizice ale gospodăriilor agricole (Achiziţia echipamen-
tului-liniilor pentru curăţarea şi spălarea produselor, achiziția 
echipamentului - liniilor pentru sortareași calibrarea produse-
lor, achiziţia echipamentului - liniilor pentru ambalarea şi mar-
carea produselorr);

6. semnatarul cererii trebuie să aibă în proprietate animale - dacă 
aplică pentru Investiţii în bunurile fizice ale gospodăriilor agri-
cole (achiziţia de maşini şi echipament pentru pregătirea fura-
jelor în sectorul lapte şi carne, achiziţia de maşini şi echipa-
ment pentru manipularea şi transportul gunoiului de grajd în 
sectorul lapte şi carne, achiziţia echipamentului pentru garduri 
fixe şi garduri electrice pentru păşuni/livezi);

7. Semnatarul cererii trebuie să-şi reglementeze obligaţiile con-
form deciziilor privind taxele pentru desecare/irigare scadente 
până în 31.12. 2021;

8. Semnatarul cererii trebuie săşi reglementeze obligaţiile fiscale 
scadente faţă de organul unităţii autoguvernării locale, inclusiv 
data de 31.12.2021; 

9. semnatarul cererii pentru investițiea pentru care se depune ce-
rere nu poate folosi stimulări pe nicio altă bază (subvenții, sti-
mulări, donații) pentru aceeaşi destinaţie, respectiv aceeași in-
vestiție nu poate face obiectul unei alte proceduri de utilizare a 
stimulărilor, cu excepția stimulărilor în conformitate cu regle-
mentările speciale care stipulează sprijinul la creditul pentru 
gospodăriile agricole înregistrate;

10. Semnatarul cererii în sectorul lapte, carne sau producţia de ouă 
de consum trebuie să aibă înregistrată unitatea pentru adăpos-
tirea animalelor în conformiate cu Regulamentul privind înre-
gistrarea, respectiv aprobarea unităţii pentru creşterea, ţinerea 
şi comerţul cu anumale („Monitorul oficial al R.S.”, numărul: 
36 /2017), în proprietate sau închiriată, pe o perioadă de cel pu-
ţin şase ani începând cu 01.01.2022. Decizia trebuie să fie pe 
numele beneficiarului, iar capacitatea totală a unității înscrisă 
în Registrul unităţilor, în conformitate cu legea care reglemen-
tează medicina veterinară nu trebuie să depășească capacitatea 
specifică sectorului laptelui, sau sectorului cărnii, sau sectoru-
lui producţiei ouălor de consum.

11. semnatarul cererii nu trebuie să aibă obligații contractuale ne-
îndeplinite față de Secretariatul Provincial, precum nici față de 
Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, în 
baza unor contracte semnate anterior;

12. Semnatarul cererii și furnizorul de echipamente nu pot fi per-
soane afiliate - în sensul articolului 62. din Legea privind so-
cietăţile comerciale („Monitorul oficial al RS”, nr. 36/2011, 
99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 şi 91/2019);

13. parcelele pe care sunt instalate echipamentele - care fac obiec-
tul investiţiei concursului - trebuie înscrise în Registrul gospo-
dăriilor ;

14. desfăşurarea activităţilor acceptabile nu trebuie începută înain-
te de adoptarea hotărârii privind repartizarea mijloacelor.

Condițiile specifice 

Articolul 6

Condiţiile specifice se aplică la finalul investiției

1.1 Stimulări pentru investiţiile în bunurile fizice ale gospodăriilor 
agricole

Sectorul laptelui 

• Gospodăriile agricole care au până la 29 de vaci la sfârşitul in-
vestiţiei; 

• Nu există criterii speciale pentru investiţii în sectorul lapte pen-
tru capre şi oi

Sectorul cărnii

• Gospodăriile agricole care au până la 29 de capete de bovine şi/
sau 199 capete de oi şi/sau capre şi/sau 29 capete de scroafe şi/
sau 199 porci de îngrăşat şi/sau 999 de curci şi/sau 299 de gâş-
te şi/sau 4.999 de broileri la sfârşitull investiţiei.

Sectorul fructelor

• Gospodăriile agricole cu investiţii acceptabile până la 49.999 
еuro; 

• Gospodăriile agricole, înscrise în Registrul producătorilor de 
material săditor de fructe, viţă de vie şi hamei  în conformitate 
cu Legea privind materialul săditor („Monitorul oficial al RS“ 
nr. 18/05 şi 30/10) cu investiţii acceptabile până la 49.999 еuro.

Sectorul legumelor

• Gospodăriile agricole cu investiţii acceptabile până la 49.999 
еuro.

Sectorul ouălor

• Gospodăriile agricole cu o capacitate totală a unităţii pentru 
maxim 4.999 găini ouătoare în exploatare la sfârşitul investiţi-
ei.  у експлоатацији на крају инвестиције.

Sectorul viţei de vie

• Gospodăriile agricole înscrise în Registrul viticol în confor-
mitate cu Legea privind vinul („Monitorul oficial al RS“, nr. 
41/09 şi 93/12) сu cel mult 1,99 ha de viţă de vie la sfârşitul in-
vestiţiei; 

• Gospodăriile agricole, înscrise în Registrul producătorilor de 
fructe, viţă de vie şi a materialului săditor de hamei  în con-
formitate cu Legea privind materialul săditor („Monitorul ofi-
cial al RS“ nr. 18/05 şi 30/10) cu investiţii acceptabile până la 
49.999 еuro.

Documentația necesară

Articolul 7

1. formularul cererii completat citeţ cu semnătura obligatorie;
2. fotocopia buletinului de identitate sau cardul de identitate cu 

cip citit al semnatarului cererii;
3. Originalul extrasului din Registrul gospodăriilor agricole, eli-

berat de către Direcţia de Trezorerie (date privind gospodăria 
agricolă, prima pagină a extrasului, precum şi celelalte pagini 
ale extrasului cu datele privind suprafeţele și animalele); 

4. Dovadă privind proprietatea asupra parcelei pe care se insta-
lează echipamentul sau fotocopia autentificată a contractului 
de arendare – care cuprinde perioada de minim șase (6) ani 
(contractul de arendare poate începe după 01.01.2022 – cu du-
rata închirierii menţionată exact) dacă aplică pentru Investiţii 
în bunuri fizice ale gospodăriilor agricole (sere, irigare și echi-
pamente pentru garduri fixe și garduri electrice pentru pășuni/
livezi) 

5. Dovadă privind proprietatea asupra parcelei pe care se insta-
lează echipamentul sau fotocopia autentificată a contractului 
de arendare – care cuprinde perioada de minim zece (10) ani 
((contractul de arendare poate începe după 01.01.2022 – cu 
durata închirierii menţionată exact) dacă aplică pentru Inves-
tiţii în bunuri fizice ale gospodăriilor agricole (răsaduri pere-
ne)

6. Dovadă privind proprietatea animalelor (foaia matricolă sau 
paşaportul pentru animale) dacă aplică pentru Investiţii în bu-
nuri fizice ale gospodăriilor agricole  (achiziţia maşinilor şi 
echipamentului pentru pregătirea nutreţelor în sectorul lapte şi 
carne,  achiziția echipamentelor și mașinilor pentru manipula-
rea și transportul  gunoiului de grajd în sectorul lapte și carne 
precum şi pentru achiziţia echipamentului pentru garduri fixe 
şi garduri electrice pentru păşune/livadă);

7. Dovadă privind proprietatea asupra construcţiei pentru creş-
terea animalelor sau fotocopia autentificată a contractului pri-
vind închirierea construcţiei, dacă nu este proprietarul acesteia 
– care cuprinde perioada de minim șase (6) ani (contractul de 
arendare poate începe după 01.01.2022 - cu durata închirierii 
menţionată exact) ) – dacă aplică pentru Investiţii în bunuri fi-
zice ale gospodăriilor agricole (achiziţia de animale de prăsilă 
şi dotarea fermelor)
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8. Dovadă privind proprietatea asupra construcţiei sau fotoco-
pia contractului privind închirierea construcției, dacă nu este 
proprietarul construcției - care cuprinde perioada de cel puţin 
şase ani (contractul de închiriere trebuie să fie încheiat după 
01.01.2022 cu durata închirierii menţionată exact) - dacă apli-
că pentru Investiţii în bunurile fizice ale gospodăriilor agricole 
(Achiziţia echipamentului-liniilor pentru curăţarea şi spălarea 
produselor, achiziția echipamentului - liniilor pentru sortareași 
calibrarea produselor, achiziţia echipamentului - liniilor pentru 
ambalarea şi marcarea produselorr);

9. dovadă privind compensările achitate pentru desecare/irigare 
și (adeverința Î.P.E.A. „Vode Vojvodine”), inclusiv cu data de 
31.12.2021 pentru semnatarii cererilor; 

10. Dovada privind obligațiile fiscale scadente achitate inclusiv cu 
data de 31.12.2021 pentru semnatarul cererii eliberată de către 
organul competent al unității autoguvernării locale 

11. Devizul cu specificarea echipamentului sau numerele de iden-
tificare a animalelor (dacă persoana juridică efectuează achizi-
ția de capete calitative de prăsilă);

12. Contractul de cumpărare/vânzare care trebuie să conțină nu-
merle de identificare a animalelor (dacă se efectuează achiziția 
capetelor de prăsilă  de la producărorii agricoli înregistrați) le-
galizat la notar

13. Decizia Direcției pentru medicina veterinară că unitatea este 
înscrisă în Registrul unităților de creștere, ținere și comerț cu 
animale (decizia trebuie să fie pe numele beneficiarului de mij-
loace, iar capacitatea totală a unității înscrtise în Registrul uni-
tăților, în conformitate cu legea prin care se stipuleazp medi-
cina veterinară nu trebuie să depășească capacitatea specifică 
sectorului laptelui, sau sectorului cărnii, sau sectorului produc-
ţiei ouălor de consum. dacî aplică pentru Investiţii în bunurile 
fizice ale gospodăriilor agricole (achiziția ccapetelor de prăsilă 
și dotarea fermelor)

14. fotocopia diplomei; facultatea de agricultură, medicină veteri-
nară sau  tehnologie (dacă semnatarul cererii nu are diploma fa-
cultăților menționate este necesar să remită altă documentație)

15. planul de gestiune - durabilitatea economică a proiectului;
16. Declarația că furnizorul și persoana care face comanda de echi-

pament nu reprezintă persoane afiliate în conformitate cu arti-
colul 62  din Legea privind societățile comerciale (declarația 
este în cadrul formularului cererii); 

17. Declaraţia furnizorului că poate executa furnizarea obiectul in-
vestiţiei din deviz până la data de 1 septembrie 2022 (pentru 
achiziția de echipamente și mecanizare) respectiv până la 21 
noiembrie 2022 (pentru ridicarea răsadurilor perene).

Dacă semnatarul cererii nu remite documentația necesară mențio-
nată la punctele 9 și 10, Secretariatul Provincial din oficiu procură de 
la organele competente date privind faptele despre care se ține eviden-
ța în conformitate cu legea care stipulează procedura administrativă 
generală.  

În cazul în care echipamentul este achiziționat în străinătate, sem-
natarul cererii este obligat să remită documentele traduse în limba sâr-
bă de către traducătorul judiciar autorizat.

Dacă devizul este exprimat în valuta străină, este necesar a se intro-
duce pe formularul cererii valoarea echipamentului în contravaloarea 
în dinari, calculată conform cursului mediu al BNS, pe data eliberării 
calculului/devizului. 

Comisia își rezervă dreptul de a solicita și alte documente pe lângă 
cele menționate.

Procedarea cu cererile incomplete

Articolul 8

Pentru semnatarii cererilor incomplete, Secretariatul Provincial va 
procura datele din oficiu de la organele competente  privind faptele 
despre care se ţine evidenţa oficială în conformitate cu legea care re-

glementează procedura administrativă generală, iar pentru restul do-
cumentaţiei vor fi chemaţi să completeze documentaţia  în termen de 
opt (8) zile  de la data primirii înştiinţării.

Dacă semnatarii cererilor incomplete nu completează documenta-
ţia în termenul prevăzut la alineatul anterior, cererea va fi respinsă ca 
incompletă.

Cererile care sunt completate vor fi examinate în urma prezentării 
documentaţiei solicitate prin înştiinţarea prevăzută la alineatul 1 din 
prezentul articol.

Comisia va respinge:

• cererile sosite după termenul prevăzut,
• cererile nepermise, 
• cererile prezentate de către persoanele neautorizate 

Deciderea privind acordarea mijloacelor

Articolul 9

Comisia pentru examinarea cererilor (în continuare Comisia), pe 
care o numeşte secretarul provincial, examinează cererile sosite și 
adoptă procesul-verbal cu proiectul hotărârii privind acordarea mij-
loacelor. 

Comisia stabileşte lista semnatarilor de cereri care îndeplinesc con-
diţiile în baza documentaţiei remise, în conformitate cu criteriile care 
sunt definite în Concurs şi Regulament, alcătuieşte lista de puncte în 
baza căreia se acordă mijloacele irambursabile până la cheltuirea mij-
loacelor asigurate prin Concurs. 

În procesul verbal se introduce: 

- numărul total de cereri prezentate cu prezentarea mijloacelor 
solicitate, 

- cererile acceptabile cu prezentarea punctelor şi cuantumului, 
- cererile inacceptabile clasificate pe motive de inacceptare.

Odată cu procesul verbal Comisia adoptă și proiectul hotărârii pri-
vind acordarea mijloacelor.

Prin proiectul de hotărâre privind acordarea mijloacelor, se vor sta-
bili sumele individuale de mijloace pentru fiecare semnatar al cererii 
căruia i-au fost aprobate mijloace și modul de punctaj, iar pentru sem-
natarii cererilor cărora nu le-au fost aprobate mijloace se va menţiona 
motivul respingerii.

Hotărârea privind acordarea mijloacelor o emite secretarul provin-
cial, în baza propunerii Comisiei. 

Hotărârea va fi publicată pe pagina de internet a Secretariatului Pro-
vincial: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Secretariatul Provincial îşi rezervă dreptul de a solicita semnataru-
lui cererii documentaţie suplimentară, precum şi de a solicita inspecţi-
ei agricole a Ministerului Agriculturii, Silviculturii şi Economiei Ape-
lor  de a exercita control asupra realizării obiectului contractului, mai 
ales în cazul facturii şi antecalculului pe care le-au eliberat furnizorii 
de echipament care nu sunt în sistemul TVA şi facturilor care sunt 
considerabil peste valoarea pe piaţă.
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Criteriile pentru acordarea mijloacelor irambursabile

Articolul 10

 Comisia dă propunerea pentru acordarea mijloacelor în baza documentaţiei prezentate şi a criteriilor:

nr. 
crt. Tipul criteriilor de selecție Da/Nu

1 Vârsta semnatarului cererii - între 18 şi 25 de ani da

2 Vârsta semnatarului cererii - între 26 şi 35 de ani da

3 Vârsta semnatarului cererii - între 36 şi 40 de ani da

4 Dreptul de proprietate asupra imobilului - teren agricol si clădiri în folosinţă - în proprietate da

5 Dreptul de proprietate asupra imobilului - teren agricol si clădiri în folosinţă - în arendă da

6 Dreptul de proprietate asupra imobilului - teren agricol si clădiri în folosinţă - cedate spre folosinţă fără compensare da

7 Activitatea de muncă - se ocupă în exclusivitate cu agricultura da

8 Activitatea de muncă - se ocupă cu agricultura peste 50% da

9 Activitatea de muncă - se ocupă cu agricultura peste 50% da

10 Domiciliul - comună da

11 Domiciliul - restul localităţilor da

12 Documentaţia depusă este completă da

13 Documentaţia depusă este completă nu

14 Numărul de membri ai gospodăriei - mai mult de 3 da

15 Numărul de membri ai gospodăriei - mai mult de 3 nu

16 evaluarea durabilităţii investiţiei - înaltă da

17 evaluarea durabilităţii investiţiei - medie da

18 evaluarea durabilităţii investiţiei - scăzută da

19 evaluarea durabilităţii investiţiei - nu este durabilă da

20 Gradul de instruire al semnatarului cererii - facultatea de agricultură, medicină veterinară sau tehnologie da

21 Gradul de dezvoltare al comunei - peste media republicană da

22 Gradul de dezvoltare al comunei - de la  80 până la 100% din media republicană da

23 Gradul de dezvoltare al comunei - de la  60 până la 80% din media republicană da

24 Gradul de dezvoltare al comunei - de la  80 până la 60% din media republicană da

În conformitate cu criteriile, care sunt definite prin Regulament, se formează lista cu puncte în baza căreia se acordă mijloacele irambursabile. 
Cererile la Concurs care obțin mai puțin de 40% din numărul total de puncte – nu intră în continuare în examinarea Comisiei.

Procedarea cu cererile care sunt respinse sau nu sunt acceptate în 
întregime

Articolul 11

În baza hotărârii emise de secretarul provincial, Comisia alcătu-
ieşte, iar secretarul provincial emite, decizia cu expunerea de motive 
şi îndrumarea asupra mijloacelor juridice pentru semnatarii cererilor 
cărora le-au fost respinse cererile sau nu au fost în întregime acceptate 
în baza hotărârii.

Dreptul la contestaţie 

Articolul 12

Dreptul la contestație îl are fiecare semnatar al cererii nemulțumit 
în baza hotărârii publicate pe pagina de internet oficială  a Secretari-
atului Provincial.

Contestaţia se înaintează secretarului provincial în termen de 15 
zile de la remiterea deciziei individuale, respectiv cel târziu în termen 
de 30 de zile de la publicării hotărârii pe pagina de internet a Secre-
tariatului Provincial,pentru persoanele pentru care livrarea personală 
nu a reușit. 

Secretarul provincial poate să respingă contestaţia fiind nepermisă, 
sosită în  urma expirării termenului de înaintare, prezentată de persoa-
na neautorizată, sau poate să accepte contestaţia în întregime, parţial 
sau să o respingă fiind fără temei.

Cu privire la contestaţie se hotărăşte prin decizie.

Hotărârea definitvă

Articolul 13

Hotărârea definitivă e emite secretarul provincial, în baza deciziilor 
emise în baza  eventualelor contestații, și care se publică pe pagina de 
internet oficială a Secretariatului  Provincial.

Contractul privind acordarea mijloacelor

Articolul 14

În urma adoptării hotărârii privind repartizarea mijloacelor iram-
bursabile, în numele Secretariatului , Provincial, secretarul provincial 
încheie contractul privind acordarea mijloacelor cu beneficiarul, prin 
care se reglementează drepturile și obligațiile părților contractante.



8 februarie 2022 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V. Nr. 7 - Pagina 357

Beneficiarul mijloacelor este obligat, cu ocazia semnării contractu-
lui cu Secretariat Provincial privind folosirea mijloacelor – să remită 
cambia cu declaraţia de cambie, ica mijloc de asigurare că echipamen-
tul nu va fi înstrăinat în termen de 5 ani, cu excepție pentru echipa-
mentele a căror perioadă de exploatare este mai scurtă de un an şi a 
animalele de prăsilă.

 În urma realizării investiției, beneficiarul de mijloace este obligat 
să înscrie dreptul de gaj la Agenția pentru Registre Economice pentru 
investiția în cauză (mecanizarea și echipamentul a cărei exploatare 
este mai lungă de un an) în favoarea Secretariatului Provincial.

Termenul pentru realizarea investiţiei este 30 septembrie 2022,i cu 
excepția investiției Ridicarea noilor răsaduri perene de pomi fructi-
feri, hamei şi viţă de vie la care termenul de realizare a investiției este 
30 noiembrie 2022.

Vărsarea mijloacelor irambursabile

Articolul 15

Mijloacele irambursabile vor fi vărsate anticipat 75% din mijloacele 
contractate în urma încheierii contractului. 

Restul de 25% din mijloacele contractate vor fi plătite în urma reali-
zării investiţiei din planul de activitate (inclusiv şi participarea proprie 
de 10% şi TVA), după ce beneficiarul de mijloace irambursabile pre-
zintă Secretariatului Provincial documentaţia următoare: 

• cererea pentru vărsare cu raportul privind cheltuirea mijloace-
lor conform destinațiilor;

• factura originală pentru achiziția investiției în cauză care este 
identică cu devizul (cu data după semnarea contractului).  Spe-
cificarea echipamentului trebuie să conţină caracteristicile de 
bază ale construcțiilor și echipamentelor (datele prezentate în 
formularul cererii trebuie să fie similare celor pe factură). Dacă 
emitentul nu este în sistemul TVA această dată trebuie să fie 
clar menționată în factură.

• bon fiscal 
• actul de livrare pentru achiziţia investiţiei în cauză, care este în 

conformitate cu reglementările speciale, obligaţia stabilită pri-
vind eliberarea actului de livrare;

• dovada privind plata efectuată a investiției în cauză și anu-
me extrasul autentificat al băncii, ordin de plată sau ordin de 
transfer (plata investiției în cauză, se efectuează exclusiv prin-
tr-un ordin de transfer de pe contul cu destinații al beneficiaru-
lui de mijloace pe contul vânzătorului);

• fotocopia contractului privind creditul, dacă investiţia în cauză 
a fost realizată prin credit;

• fotocopia listei de garanţii pentru echipamentul pentru care 
aceasta este prevăzut prin reglementările în vigoare;

• Declaraţia vamală unică (dacă semnatarul cererii este importator 
direct– – să nu fie mai veche decât data semnării contractului);

• Extrasul original din Registrul gospodăriilor agricole pe care-l 
emite Direcţia de Trezorerie (date privind structura producţiei 
vegetale sau animalele – introduse în Registrul gospodăriilor 
agricole în urma realizării investiţiei)

• Dacă se efectuează achiziția capetelor calitative de prăsilă se 
remite şi:

• contractul de vânzare/cumpărare care trebuie să conţină nume-
rele de identificare a animalelor (dacă achiziția capetelor cali-
tative de prăsilă este efectuată de la crescătorii agricoli înregis-
traţi), legalizat la notar,

• factura originală şi lista autentificată cu numerele de identifi-
care a animalelor (dacă achiziția capetelor calitative de prăsilă 
este efectuată de la persoanele juridice),

• pedigriu;
• fotocopia adeverinței privind starea de sănătate a animalului, 

autentificată de către instituția pentru medicina veterinară com-
petentă;

În urma realizării investiţiei şi remiterii documentaţiei solicitate, 
Secretariatul Provincial pregăteşte contractul privind gajul, pentru 
mecanizarea și echipamentul a cărei exploatare este mai lungă de un 

an, în baza căruia beneficiarul de mijloace înscrie la Agenţia pentru 
Registre Economice dreptul la gaj asupra investiţiei în cauză în favoa-
rea Secretariatului Provincial. 

Secretariatul Provincial prin intermediul Sectorului competent 
pentru aplicarea politicii agricole, pentru supravegherea integrărilor 
europene în domeniul dezvoltării rurale şi serviciului de consultanţă, 
ordonă Serviciului Agricol de Specialitate și Consultanță al P.A. Voi-
vodina să stabilească situația pe teren, prin remiterea rapoartelor și 
proceselor-verbale Secretariatului Provincial. 

Mijloacele se vor vărsa în conformitate cu afluența mijloacelor în 
bugetul P.A. Voivodina.

Obligațiile Beneficiarului de mijloace

Articolul 16

Beneficiarul de mijloace irambursabile conform concursului este 
obligat să: 

1. bunul mobil, respectiv imobilul care este obiectul investiţiei 
pentru care a primit stimulări, să-l folosească în conformitate 
cu destinaţia prevăzută; 

2. bunul mobil, respectiv imobilul care este obiectul investiţiei 
pentru care a primit stimulări, să -l înstrăineze şi/sau să-l dea 
unei alte persoane spre folosinţă cel puţin cinci ani de la data 
vărsării mijloacelor de stimulare; respectiv un an dacă a fost 
efectuată achiziția capetelor calitative de prăsilă, 

3. să se ocupe minim cinci ani cu producția pentru care sunt apro-
bate mijloace de impulsionare 

4. dacă a fost efectuată achiziția capetelor de prăsilă, în Registrul 
Gospodăririlor Agricole pe care emite Direcția de Trezorerie, 
minimum cinci ani, există înscrise cel puțin acel număr de ca-
pete pentru care a fost obținută stimulare

5. Dacă s-a întâmplat moartea animalelor, despre acest fapt să in-
formeze Secretariatul Provincial

6. toată documentaţia în legătură cu investiţia să o păstreze cel 
puţin cinci ani de la data vărsării mijloacelor de stimulare.

Obligaţiile beneficiarului de mijloace vor fi reglementate în contract 
şi  în Regulamentul privind realizarea concursurilor pe care le publică 
Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Sil-
vicultură.

Supravegherea executării Contractului

Articolul 17

Controlul administrativ, respectiv îndeplinirea obligaţiilor din con-
tract sunt supravegheate şi controlate de sectorul autorizat al Secreta-
riatului Provincial. 

Controlul situaţiei pe teren se efectuează şi pe parcursul a cinci (5) 
ani după transferul de mijloace cu excepţia echipamentului a cărui pe-
rioadă de exploatare este mai scurtă de un an şi care este supraveghea-
tă de sectorul autorizat al Secretariatului Provincial în baza raportului 
şi procesului verbal al Serviciului de specialitate şi de consultanţă 
agricolă al P.A. Voivodina. 

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare pe data  publicării lui în „Bu-
letinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, 
ECONOMIA APELOR ŞI SILVICULTURĂ 

La Novi Sad,  19.01.2022 
s.s. Secretarul provincial

Čedomir Božić
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206.

În baza art. 16, 24  și 33 din Hotărârea Adunării Provinciei pri-
vind administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 37/14 
şi 54/14 - altă hotărâre, 37/15 ,29/17 şi 24/19,  66/20 şi 38/21), art. 11 şi 
22 din Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul P.A. Voivodina 
pentru anul 2022  („Buletinul oficial al P.A. V.“, nr. 54/21) raportat 
la Legea privind terenurile agricole („Monitorul oficial al R.S.”, nr. 
62/06, 65/08 – altă lege, 41/09,112/15,80/17 și95/18- și altă lege),Legea 
privind stimulările în agricultură și dezvoltarea rurală (Monitorul ofi-
cial al R.S.“, nr. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),şi Hotărârea Adunării 
Provinciei privind Programul de protecţie, amenajare şi folosire a tere-
nurilor agricole din teritoriul P.A. Voivodina în anul 2021 („Buletinul 
oficial al P.A.V.”, numărul. 54/2021) şi în conformitate cu Regulamen-
tul privind aplicarea concursurilor publicate la Secretariatul Provin-
cial pentru Agricultură, Economia Apelor și Silvicultură, secretarul 
provincial pentru agricultură, economia apelor şi silvicultură emite

REGULAMENTUL 
DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI

PRIVIND ACORDAREA MIJLOACELOR DE COFINANȚARE 
A 

ACHIZIŢIEI DE CONSTRUCŢII ŞI ECHIPAMENT
PENTRU PRODUCŢIA VEGETALĂ ÎN SPAŢIUL PROTEJAT  

ÎN TERITORIUL P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2022 

Articolul 1

La articolul 2 alineatul 9 din Regulamentul privind acordarea 
mijloacelor de cofinanţare a achiziţiei de construcţii şi echipament 
pentru producţia vegetală în spaţiul protejat din teritoriul P.A. Voivo-
dina în anul 2022, numărul de înregistrare 104-401-189/2022-02 din 
18.01.2022 după cuantumul de  1.100,00 dinari/m²,  se adaugă virgulă 
şi cuvintele „respectiv 1210,00 dinari/m² pentru semnatarii cererilor: 
persoane fizice, antreprenori şi persoane juridice, a căror gospodărie 
agricolă este înregistrată în zona cu condiţii dificile de muncă în agri-
cultură, femeile titulare a gospodăriei agricole înregistrate şi persoana 
fizică şi fondatorul persoanei juridice mai tânără de 40 de ani, „iar la 
alineatul 10 după cuantumul  1.300,00 dinari/kw se adaugă virgulă 
şi cuvintele „respectiv 1430,00 dinari/kw pentru semnatarii cererilor: 
persoane fizice, antreprenori şi persoane juridice, a căror gospodărie 
agricolă este înregistrată în zona cu condiţii dificile de muncă în agri-
cultură, , femeile titulare a gospodăriei agricole înregistrate şi per-
soana fizică şi fondatorul persoanei juridice mai tânără de 40 de ani”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare pe data  publicării ei în „Bu-
letinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, 
ECONOMIA APELOR ŞI SILVICULTURĂ

Numărul de înregistrare: 104-401-189/2022-02
La Novi Sad,  04.02.2022

s.s. SECRETAR PROVINCIAL
Čedomir Božić

207.

În baza art. 16, 24  și 33 din Hotărârea Adunării Provinciei privind 
administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 37/14, 54/14 
– altă hotărâre, 37/16, 29/17, 24/19 şi 66/20) raportat la Legea privind 
stimulările în agricultură și dezvoltarea rurală („Monitorul oficial al 
R.S.”, numerele: 10/13, 142/14, 103/15 și 101/16) şi Hotărârea Adună-
rii Provinciei privind Programul de sprijin pentru aplicarea politicii 
agricole şi politicii dezvoltării rurale pentru teritoriul Provinciei Au-
tonome Voivodina în anul 2022 („Buletinul oficial al P.A.V.”, numă-
rul: 54/2021), în conformitate cu Regulamentul privind desfăşurarea 
concursurilor publicate la Secretariatul Provincial pentru Agricultură, 
Economia Apelor şi Silvicultură, secretarul provincial pentru agricul-
tură, economia apelor şi silvicultură emite 

REGULAMENTUL 
DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI

PRIVIND ACORDAREA MIJLOACELOR IRAMBURSABILE 
PENTRU DOTAREA FERMELOR ZOOTEHNICE 

DIN P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2022 

Articolul 1

La articolul 2 alineatul 10 din Regulamentul privind acordarea mij-
loacelor irambursabile pentru dotarea fermelor zootehnice din P.A. 
Voivodina în anul 2022 numărul 104-401-198/2022-03 din 18.01.2022 
cuantumul de 200.000,00  dinari se înlocuieşte cu cuantumul de 
60.000,00 dinari.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare pe data  publicării ei în „Bu-
letinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, 
ECONOMIA APELOR ŞI SILVICULTURĂ 

Numărul 104-401-198/2022-03
Data: 04.02.2022

s.s. Secretarul provincial
Čedomir Božić 

Menţiune:

În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.“ nu se publică Partea specială şi Partea 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: 54/14 şi 29/17).
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PARTEA GENERALĂ

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

202. Hotărârea Adunării Provinciei privind reechilibrarea 
bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 
2022;

203. Hotărârea Adunării Provinciei privind îndatorarea la 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
pentru finanţarea cheltuielilor capitale de investiţii;

204. Hotărârea Adunării Provinciei privind elaborarea Planu-
lui de amenajare a spațiului pentru teritoriul cu destina-
ții speciale al coridorului de infrastructură al căii ferate 
Belgrad-Šid-frontiera cu Croaţia, tronsoanele Stara Pa-
zova-Golubinci-Šid şi al căii ferate Inđija-Golubinci.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI 

SILVICULTURĂ

205. Regulamentul privind acordarea de mijloace pentru 
sprijin tinerilor în regiunile rurale din teritoriul P.A. 
Voivodina în anul 2022; 

206. Regulamentul de modificare a Regulamentului privind 
acordarea mijloacelor de cofinanţare a achiziţiei de con-
strucţii şi echipament pentru producţia vegetală în spa-
ţiul protejat  în teritoriul P.A. Voivodina în anul 2022;

207. Regulamentul  de modificare a Regulamentului privind 
acordarea mijloacelor irambursabile pentru dotarea fer-
melor zootehnice din P.A. Voivodina în anul 2022;

PARTEA SPECIALĂ

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

208. Hotărârea privind încetarea mandatului membrului 
Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Naturale-Matematici 
din Novi Sad;

209. Hotărârea privind numirea membrului Consiliului Fa-
cultăţii de Ştiinţe Naturale-Matematici din Novi Sad;

210. Hotărârea privind încetarea mandatului membrului 
Consiliului Facultăţii de Filozofie din Novi Sad;

211. Hotărârea privind încetarea mandatului membrului 
Consiliului Facultăţii de Filozofie din Novi Sad;

212. Hotărârea privind numirea membrilor Consiliului Fa-
cultăţii de Filozofie din Novi Sad;

213. Hotărârea privind destituirea membrului Comitetului de 
control al Fondului de Garanţii al Provinciei Automome 
Voivodina;

214. Hotărârea privind numirea membrului Comitetului de 
control al Fondului de Garanţii al Provinciei Automome 
Voivodina;

PARTEA ANUNŢURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA 
SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE 

ŞANSE

215. Concurs pentru acordarea mijloacelor nerambursabi-
le familiilor în care se naşte al treilea sau al patrulea 
copil pentru soluţionarea problemei locative sau pentru 
avansarea condiţiilor de locuire în teritoriul Provinciei 
Autonome Voivodina

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI 

SILVICULTURĂ
216. Concursul pentru acordarea de mijloace pentru sprijin 

tinerilor în regiunile rurale din teritoriul P.A. Voivodina 
în anul 2022;

217. Hotărârea de modificare a Concursului privind acorda-
rea mijloacelor de cofinanţare a achiziţiei de construcţii 
şi echipament pentru producţia vegetală în spaţiul prote-
jat  în teritoriul P.A. Voivodina în anul 2022;

218. Hotărârea  de modificare a Concursului privind acorda-
rea mijloacelor irambursabile pentru dotarea fermelor 
zootehnice din P.A. Voivodina în anul 2022.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI ACTIVITATEA DE 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

219. Concurs public pentru cofinanţarea programelor/proiec-
telor educaţionale ale instituţiilor de învăţământ superi-
or al căror fondator este Provincia Autonomă Voivodina 
pentru anul 2022;

220. Concurs public pentru cofinanţarea reparaţiilor curente 
şi a întreţinerii edificiilor, obiectivelor şi echipamentului 
în instituţiile pentru nivelul de trai al studenţilor, al că-
ror fondator este  Provincia Autonomă Voivodina pentru 
anul 2022;

221. Concurs public pentru cofinanţarea reparaţiilor curente 
şi a întreţinerii edificiilor, obiectivelor şi echipamen-
tului şi elaborarea documentaţiei tehnice de proiect în 
instituţiile de învăţământ superior  al căror fondator este  
Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2022;

222. Concursului public pentru finanțarea proiectelor comu-
ne de cercetare ale organizaţiilor de cercetare ştiinţifică 
al căror fondator este P.A. Voivodina în cooperare cu or-
ganizaţiile de cercetare ştiinţifică din Republika Srpska 
în anul 2022.
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