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PARTEA GENERA LA
386.
În baza articolului 9 din Hotărârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor și a altor acte («Buletinul oficial al P.A.V.»,
numerele: 54/14, 29/17 şi 12/18), se stabileşte
RECTIFICAREA
HOTĂRÂRII 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
I
În „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina” numărul
7/2022 din 8 februarie 2022 în care a fost publicată 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, n-a fost
publicată Prezentarea grafică a graniţei preliminare şi Hotărârea privind elaborarea evaluării strategice a impactului Planului 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
asupra mediului, care este parte integrantă a acestei hotărâri, astfel că
se publică acum.
PREZENTAREA GRAFICĂ A GRANIŢEI PRELIMINARE A
CUPRINDERII
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
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În baza articolului 9 alineatului 1 punctul 5 din Legea privind evaluarea strategic[ a impactului asupra mediului („Monitorul oficial al
R.S.”, nr.: 135/04 şi 88/10), articolului 39 din Hotărârea Adunării Provinciei privind administrația provincială (Buletinul oficial al P.A.V.»,
numărul 37/2014, 54/2014 - altă reglementare și 37/2016, 29/2017,
24/2019, 66/2020 și 38/2021), Secretariatul Provincial pentru Urbanism şi Protecţia Mediului, Novi Sad, adoptă

caracteristicile mediului în domeniile pentru care există posibilitatea de
a fi expuse unui impact important
–– problemele de protecţie a mediului examinate în Evaluarea
strategică
–– prezentarea soluţiilor variante care se referă la protecţia mediului în Planul de amenajare a spaţiului și rezultatele consultaţiilor cu organele şi organizaţiile interesate

HOTĂRÂREA
PRIVIND ELABORAREA EVALUĂRII STRATEGICE A
IMPACTULUI PLANULUI 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 ASUPRA MEDIULUI

2. OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIALE ALE EVALUĂRII
STRATEGICE ŞI ALEGEREA INDICATORILOR
–– obiectivele generale şi speciale ale Evaluării strategice
–– indicatorii Evaluării strategice

Articolul 1
Se procedează la elaborarea Evaluării strategice a impactului Planului 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: Evaluarea strategică).
Articolul 2
Motivele pentru efectuarea Evaluării strategice sunt:
–– examinarea, evaluarea şi stabilirea impacturilor importante
potențiale asupra mediului în teritoriul cuprins de Planul de
amenajare a spaţiului;
–– nevoia ca la planificarea dezvoltării teritoriale a teritoriului
cuprins în Planul de amenajare a spaţiului să se examineze
problemele strategice de protecţie a mediului, în conformitate
cu criteriile prevăzute la articolul 6
6. din Legea privind evaluarea strategică a impactului asupra mediului, să se propună măsuri care trebuie întreprinse pentru împiedicarea,
înlăturarea sau reducerea la minimum a impacturilor eventuale importante asupra mediului.
Articolul 3
În cadrul Evaluării strategice vor fi examinate următoarele probleme din domeniul protecţiei mediului:
–– importanţa Planului de amenajare a spaţiului din aspectul protecţiei mediului în contextul dezvoltării durabile a teritoriului
cuprins în plan;
–– definirea măsurilor pentru protecţia şi folosirea durabilă a valorilor naturale prin protecţia peisajelor teritoriilor protejate;
–– păstrarea patrimoniului natural şi cultural în teritoriul Planului de amenajare a spaţiului, prin definirea soluţiilor de plan
corespunzătoare;
–– impactul construcţiilor de infrastructură existente şi planificate şi al altor valori create din aspectul protecţiei mediului în
teritoriul cuprins în plan;
–– stabilirea sistemului de monitorizare pentru urmărirea situaţiei calităţii factorilor de mediu.
Pe lângă aceste probleme, în Evaluarea strategică vor fi cuprinse şi
alte probleme care pot avea impact asupra mediului în teritoriul observat
Articolul 4
Raportul privind Evaluarea strategică, ca un document în care se
descriu, valorifică şi evaluează posibilele impacturi importante asupra
mediului, la care se poate ajunge prin implementarea Planului de amenajare a spaţiului şi se stabilesc măsurile pentru reducerea impacturilor negative asupra mediului, cuprinde
1. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE EVALUĂRII STRATEGICE
–– o prezentare scurtă a conţinutului obiectivelor Planului de
amenajare a spaţiului
–– documentele de plan relevante şi alte documente
–– o analiză scurtă şi estimarea stării actuale a mediului

3. EVALUAREA IMPACTURILOR POSIBILE ALE SOLUŢIILOR
DE PLAN ASUPRA MEDIULUI CU DESCRIEREA MĂSURILOR
PREVĂZUTE PENTRU REDUCEREA IMPACTURILOR NEGATIVE
evaluarea soluţiilor variante asupra mediului
–– expunerea de motive pentru alegerea celei mai bune soluţii
variante
–– evaluarea impactului Planului de amenajare a spaţiului asupra
mediului cu descrierea măsurilor de reducere a impacturilor
negative asupra mediului
–– prezentarea modului în care, procedând la evaluarea impactului, au fost luaţi în considerare factorii de mediu
–– evaluarea impactului soluţiilor de plan raportat la:
probabilitate, intensitate, complexitate/reversibilitate, dimensiunea de timp şi spaţiu, natura cumulativă şi sinergică a impactului
4. DIRECŢIILE DE ELABORARE A EVALUĂRILOR STRATEGICE LA NIVELURI IERARHICE MAI MICI ŞI A EVALUĂRII IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI
5.
-

PROGRAMUL DE MONITORIZARE A STĂRII MEDIULUI
descrierea obiectivelor planului
indicatorii pentru monitorizarea stării mediului
drepturile şi obligaţiile organelor competente
procedarea în cazul apariţiei impacturilor negative posibile

6. PREZENTAREA FOLOSIRII METODOLOGIEI ŞI A DIFICULTĂŢILOR LA ELABORAREA EVALUĂRII STRATEGICE
7. PREZENTAREA MODULUI DE DECIDERE
8. CONCLUZIILE (REZUMAT NETEHNIC)
9. ALTE DATE DE IMPORTANŢĂ PENTRU EVALUAREA STRATEGICĂ
10. LITERATURA
Articolul 5
Elaborarea Evaluării strategice şi a Raportului privind evaluarea
strategică a impactului asupra mediului pentru Planul de amenajare
a spaţiului va urmări ritmul elaborării schiţei de proiect a Planului de
amenajare a spaţiului.
Articolul 6
Participarea organelor şi organizaţiilor interesate şi a publicului în
procedura de elaborare şi examinare a Raportului privind evaluarea
strategică a impactului va fi asigurată din partea Secretariatului Provincial pentru Urbanism şi Protecţia Mediului Novi Sad
Expunerea Raportului privind evaluarea strategică spre acces public va fi asigurată şi desfăşurată de către Secretariatul Provincial
pentru Urbanism şi Protecţia Mediului Novi Sad, concomitent cu expunerea spre acces public a Schiţei Planului de amenajare a spaţiului, cu datele privind ora şi locul expunerii spre acces public, modul
în care persoanele juridice şi fizice pot remite observaţii, ora şi locul
desfăşurării dezbaterii publice, precum şi alte informaţii care sunt de
importanţă pentru accesul public.
Articolul 7
Mi-jloacele pentru elaborarea Raportului privind evaluarea strate-
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gică a impactului 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 asupra mediului le asigură „Infrastructura
Căilor Ferate s Serbiei” S.A. Belgrad
Articolul 8
Prezenta hotărâre va fi publicată în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.
Numărul: 140-501-1156/2021-01
Data: 25.11.2021

II
Prezenta rectificare va fi publicată în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.
101 Numărul: 3-5/2021-02
Novi Sad, 16 martie 2022

Locţiitorul secretarului general
s.s. Boris Bajić

387.

CONSTRUCȚIILOR PENTRU CANALIZAȚIA DE FECALE
DIN TERITORIUL P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2022

În baza articolelor 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 şi 29/17), raportat la Hotărârea
Adunării Provinciei privind Programul anual de folosire a mijloacelor
din Fondul Bugetar pentru Apele din Provincia Autonomă Voivodina
pentru anul 2021 („Buletinul oficial al P.A.V”, numărul: 66/2020) și
raportat la Regulamentul privind aplicarea concursurilor publicate de
Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor și Silvicultură, secretarul provincial pentru agricultură, economia apelor şi
silvicultură emite,
REGULAMENTUL
DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI
PRIVIND ACORDAREA MIJLOACELOR
PENTRU COFINANŢAREA CONSTRUIRII, ASANĂRII,
RECONSTRUIRII ŞI ELABORĂRII DOCUMENTAŢIEI
TEHNICE A CONSTRUCŢIILOR ACVATICE
ÎN PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI A ELABORĂRII
DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE PROIECT A

Articolul 1
La articolul 2 Prin Regulamentul privind acordarea de mijloace
pentru cofinanţarea construirii, asanării, reconstruirii şi elaborării documentaţiei tehnice a construcțiilor acvaticeîn proprietate publică și
a elaborării documentației tehnice de proiect a construcțiilor pentru
canalizația de fecale pentru anul 2022 (în continuare: Regulamentul)
se modifică articolul 9 care va avea următorul cuprins:
Cererile la concurs se prezintă inclusiv cu data de 21.03.2022.
Articolul 2
Regulamentul intră în vigoare pe data publicării în „Buletinul oficial al
Provinciei Autonome Voivodina”.
Data: 10.03.2022

Secretarul provincial
s.s. 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).
CUPRINS
Nr. c.

Tema
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SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI SILVICULTURĂ

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA
386. Rectificarea Hotărârii Adunării Provinciei privind elaborarea Planului 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.

Nr. c.

591

387. Regulamentul de modificare a Regulamentului privind
acordarea de mijloace pentru cofinanţarea construirii, reconstruirii şi elaborării documentaţiei tehnice de proiect
a construcțiilor acvatice în proprietate publică și a elaborării documentației tehnice de proiect a construcțiilor
pentru canalizația de fecale în teritoriul P.A Voivodina
pentru anul 2022;
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PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL
388. Decizia de avizare a Regulamentului de modificare a Regulamentului privind organizarea şi sistematizarea activităţilor la Instituţia pentru Copii şi Tineret SOS Dečje
selo „Dr Milorad Pavlović” Sremska Kamenica
389. Decizia privind avizarea Statutului Căminului Elevilor
de Şcoală Medie din Sremska Mitrovica
390. Decizia privind avizarea Planului financiar al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina pentru anul
2022;
391. Decizia privind avizarea Programului de activitate al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina pentru
anul 2022;
392. Decizia privind încetarea activităţii în funcţia de secretar
provincial adjunct interimar pentru energetică, construcţii şi transporturi;
393. Decizia privind numirea secretarului provincial adjunct
interimar pentru energetică, construcţii şi transporturi;
394. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor
Consiliului de administraţie al Institutului Provincial
pentru Protecţia Socială
395. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor
Consiliului de administraţie al Institutului Provincial
pentru Protecţia Socială
396. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor
Comitetului de control al Institutului Provincial pentru
Protecţia Socială
397. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor
Comitetului de control al Institutului Provincial pentru
Protecţia Socială
398. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor
Consiliului de administraţie al Centrului Gerontologic
din Bačka Palanka
399. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor
Consiliului de administraţie al Centrului Gerontologic
din Bačka Palanka
400. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor
Comitetului de control al Centrului Gerontologic din
Bačka Palanka
401. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor Comitetului de control al Centrului Gerontologic din Bačka
Palanka
402. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor
Consiliului de administraţie al Centrului Gerontologic
din Subotica
403. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor
Consiliului de administraţie al Centrului Gerontologic
din Subotica
404. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor
Comitetului de control al Centrului Gerontologic din
Subotica
405. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor Comitetului de control al Centrului Gerontologic din Subotica
406. Decizia privind destituirea membrului Comitetului de
control al Căminului Sanitar „Ruma”
407. Decizia privind destituirea preşedintelui Comitetului de
control al Centrului Educativ pentru Calificarea în Abilităţile Profesionale şi de Lucru Novi Sad
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408. Decizia privind numirea preşedintelui Comitetului de
control al Centrului Educativ pentru Calificarea în Abilităţile Profesionale şi de Lucru Novi Sad
409. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva bugetară curentă numărul: 401-73/2022-34
410. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva bugetară curentă numărul: 401-73/2022-35
411. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva bugetară curentă numărul: 401-73/2022-36
SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU
EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI
MINORITĂŢILE NAŢIONALE - COMUNITĂŢILE
NAŢIONALE
412. Decizia de aprobare a publicării și utilizării traducerii
manualulu Lumea digitală 2, pentru clasa a II-a a şcolii
elementare, scris în limba și grafia ruteană;
413. Decizia de aprobare a publicării și utilizării traducerii
manualulu Biologie 6, pentru clasa a VI-a a şcolii elementare, scris în limba și grafia română;
414. Decizia de aprobare a publicării și utilizării traducerii
manualulu Fizica 3, pentru clasa a III-a de liceu, scris în
limba și grafia croată;
SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ,
INFORMAREA PUBLICĂ ŞI RELAŢIILE CU
COMUNITĂŢILE CONFESIONALE
415. Decizia privind înfiinţarea comisiei pentru susţinerea
examenului de specialitate al angajaţilor în activitatea
muzeală la Muzeul Voivodinei din Novi Sad;
PARTEA ANUNŢURI
SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU
EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI
MINORITĂŢILE NAŢIONALE - COMUNITĂŢILE
NAŢIONALE
416. Concursul pentru finanţarea şi cofinanţarea achiziţiei de
echipament pentru instituţiile de educaţie şi instrucţie
elementară şi medie din teritoriul Provinciei Autonome
Voivodina pentru anul 2022 anul;
SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU
AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI
SILVICULTURĂ
417. Hotărârea de modificare a Regulamentului privind acordarea de mijloace pentru cofinanţarea construirii, reconstruirii şi elaborării documentaţiei tehnice de proiect a
construcțiilor acvatice în proprietate publică și a elaborării documentației tehnice de proiect a construcțiilor
pentru canalizația de fecale în teritoriul P.A Voivodina
pentru anul 2022;
ADMINISTRAŢIA COMUNALĂ KULA
418. Hotărârea privind declararea de anulare a sigiliului

ANUNŢUL DECLARĂRII NULE A DOCUMENTELOR PIERDUTE: 250 dinari
Plata în contul nr 3401532918/ invocareanr. 13/D.o.o. Magyar Szó Kft. Novi Sad , Vojvode Mišića nr 1,
Textul anunţuluicu adeverinţa de plată /exemplarulsau fotocopia chitanţei/ se trimit pe adresa :
” Buletinul oficial al P.A.V.” D.o.o. Magyar Szó Kft. Vojvode Mišića nr. 1, Novi Sad
Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale
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