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1489.

În baza articolului 35  şi 36 alineatul 2 din Hotărârea Adunării Provin-
ciei privind Guvernul Provincial („Buletinul oficial al P.A.V.ˮ , numărul: 
37/14), articolului 55 din Regulamentul Guvernului Provincial („Buletinul 
oficial al P.A.V.ˮ , numărul: 28/19 şi 30/19 -rect.) şi punctului 4 din Conclu-
zia de la cea de-a 8-a şedinţă a Organismului de coordonare pentru pregă-
tirea, desfăşurarea, monitorizarea şi raportarea privind realizarea Planului 
de dezvoltare a P.A.Voivodina 2023-2030 din 30 noiembrie 2022, Guver-
nul Provincial, în ședința ținută pe data de 7 decembrie 2022, a  a d o p t a t

H O T Ă R Â R E A 
DE DESFĂȘURARE A DEZBATERII PUBLICE  

PRIVIND ANTEPROIECTUL PLANULUI DE DEZVOLTARE A 
P.A. VOIVODINA  

2023-2030

Articolul 1

Se stabilește desfășurarea dezbaterii publice privind anteproiectul 
Planului de dezvoltare a P.A. Voivodina 2023-2030

Articolul 2

Se stabileşte Programul dezbaterii publice privind anteproiectul 
Planului de dezvoltare a P.A. Voivodina 2023-2030, care este partea 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Secretariatul Provincial pentru Dezvoltare Regională, Cooperare 
Interregională și Autoguvernare Locală este însărcinat cu organiza-
rea și desfășurarea procedurii dezbaterii publice privind anteproiec-
tul Planului de dezvoltare a P.A. Voivodina 2023-2030 în perioada 
9.12.2022 - 25.01. 2023.

Articolul 3

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

GUVERNUL PROVINCIAL

127 Numărul: 016-9/2022
Novi Sad, 7 decembrie 2022

PREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

Igor Mirović

PROGRAMUL DEZBATERII PUBLICE
PRIVIND ANTEPROIECTUL PLANULUI DE DEZVOLTARE 

A P.A. VOIVODINA 2023-2030 

1. În procedura de elaborare a Planului de dezvoltare a P.A. Voi-
vodia 2023-2030, prin care se stipulează domeniul planificării 
de dezvoltare și în mod cuprinzător se definesc prioritățile P.A. 
Voivodina în următorii șapte ani, Secretariatul Provincial pen-
tru Dezvoltarea Regională, Cooperarea Interregională şi Au-
toguvernarea Locală organizează Dezbaterea publică privind 
textul Anteproiectului planului de dezvoltare a P.A. Voivodina 
2023-2030.

2. Dezbaterea publică privind anteproiectul Planului de dezvolta-
re a P.A. Voivodina 2023-2030, se va desfășura în perioada 9 
decembrie 2022 până pe 25 ianuarie 2023.

3. Anteproiectului Planului de dezvoltare a P.A. Voivodina  
2023-2030, a fost  elaborat de Organismul de coordonare al 
Guvernului Provincial al P.A.V. pentru elaborarea Planului de 
dezvoltare cu asistenţa de specialitate a Agenţiei de Dezvol-
tare a Voivodinei şi a Secretariatului Provincial pentru Dez-
voltarea Regională, Cooperarea Interregională şi Autoguver-
narea Locală. 

Participanții la dezbaterea publică sunt reprezentanții organelor 
provinciale, serviciilor publice, autoguvernărilor locale, subiecții aco-
nomici, asociațiile profesionale, publicul de specialitate, organizația 
societății civile și alți participanți interesați.

4. Dezbaterea publică privind anteproiectul Planului de dezvolta-
re a P.A. Voivodina 2023-2030, se va desfășura în felul urmă-
tor:

а) textul Programului anteproiectului Planului de dezvoltare a 
P.A. Voivodina 2023-2030 va fi postat pe prezentarea de in-
ternet a Guvernului Provincial al P.A.V. www.vojvodina.gov.
rs; pe prezentarea de internet a Planului de dezvoltare a P.A.V. 
https://www.planrazvojaapv.rs/ pe pagina de internet https://
ekonsultacije.gov.rs/  

b) sub aspectul prezentării și consultărilor la dezbaterea publică, 
care va avea loc pe 15 decembrie 2022 la Novi Sad, Vladike 
Platona bb, (în sala Adunării P.A.V.), între orele 10 - 14;

c) sub aspectul prezentării și consultărilor la dezbaterea publică, 
care va avea loc pe 21 decembrie 2022 la Sombor, la adresa Trg 
Cara Roša numărul 1, între orele 11 - 14;

d) sub aspectul prezentării și consultărilor la dezbaterea publică, 
care va avea loc pe 18 ianuarie 2023 la Sremska Mitrovica, la 
adresa Svetog Dimitrija 13, între orele 11 - 14;
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e) sub aspectul prezentării și consultărilor la dezbaterea publică, 
care va avea loc pe 25 ianuarie 2023 la Zrenianin, la adresa Trg 
Slobode 10, între orele 11 - 14;

5. Obiecțiuni, propuneri și sugestii se remit Secretariatului Pro-
vincial pentru Cooperarea Interregională și Autoguvernarea 
Locală, Novi Sad, Mihajla Pupina 16, sau prin poșta electroni-
că pe adresa de e-mail: region@vojvodina.gov.rs, info@plan-
razvojaapv.rs  

6. În urma încheierii dezbaterii publice, Secretariatul Provinci-
al pentru Dezvoltarea Regională, Cooperarea Interregională și 
Autoguvernarea Locală și Agenţiei de Dezvoltare a Voivodinei 
s.r.l. Novi Sad, va analiza obiecțiunile, propunerile și sugesti-
ile participanților la dezbaterea publică și va întocmi raportul 
privind desfășurarea dezbaterii. 

7. Prezenta Hotărâre în vederea realizării, trebuie remisă Secre-
tariatului Provincial pentru Dezvoltarea Regională, Coopera-
rea Interregională și Autoguvernarea Locală, care pe pagina sa 
de interenet  împreună cu Programul va publica apelul public 
pentru participarea la dezbaterea publică www.region.vojvodi-
na.gov.rs 

1490.

În baza articolului 17 alineatul 3 din Hotărârea Adunării Provin-
ciei privind taxele administrative provinciale („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, numerele:  40/2019, 59/2020-cuantumurile în dinari confor-

mate, 45/2021-cuantumurile în dinari conformate şi 54/2021), Guver-
nul  Provincial, în cea de-a 119 şedinţă ţinută pe 7  decembrie 2022, 
stabileşte

CUANTUMURILE ÎN DINARI CONFORMATE
DIN TARIFUL TAXELOR ADMINISTRATIVE PROVINCIALE

1. Cuantumurile în dinari ale taxelor administrative provinciale 
reglementate prin Hotărârea Adunării Provinciei privind taxele ad-
ministrative provinciale în partea – Tariful taxelor administrative 
provinciale, care este parte integrantă a Hotărârii Adunării Provinciei 
privind taxele administrative provinciale („Buletinul oficial al P.A.V.”, 
numerele:  40/2019, 59/2020-cuantumurile în dinari conformate, 
45/2021-cuantumurile în dinari conformate şi 54/2021), se conformea-
ză cu indexul anual al prețurilor de consum, pe care l-a publicat Insti-
tutul Republican pentru Statistică, pentru perioada septembrie 2021 
– septembrie 2022, astfel că vor avea următorul cuprins:

TARIFUL
TAXELOR ADMINISTRATIVE PROVINCIALE 

Cuantumul taxei în dinari

I CERERI

Numărul tarifar 1

-pentru cerere, propunere, anunţ sau altă adresă – dacă prezenta hotărâre nu 
prevede altfel 390,00.

MENŢIUNE
Taxa în baza prezentului număr tarifar nu se plăteşte pentru adresele prezen-

tate ulterior prin care contribuabilul cere doar urgentarea procedurii în temeiul 
cererii, respectiv adresei depuse anterior.

Numărul tarifar 2

- cerere pentru obţinerea părerii cu privire la aplicarea reglementărilor pro-
vinciale 1.350,00.

MENŢIUNE
Taxa în baza prezentului număr tarifar nu se plăteşte pentru adresele prezen-

tate ulterior prin care contribuabilul cere doar urgentarea procedurii în temeiul 
cererii, respectiv adresei depuse anterior.

II CĂILE DE ATAC

Numărul tarifar 3

- pentru recurs împotriva deciziei adoptate de organul prevăzut la articolul 1 
al prezentei hotărâri - dacă  prezenta hotărâre nu prevede altfel 410,00.

MENŢIUNE
Dacă în acelaşi dosar administrativ mai mulţi contribuabili ai taxei înaintează 

un singur recurs  împotriva  mai multor decizii, taxa în baza prezentului număr 
tarifar se plăteşte conform numărului  deciziilor care se contestează prin recurs.

Numărul tarifar 4

- pentru căile de atac extraordinare 2.360,00.

III DECIZII

Numărul tarifar 5

- pentru toate deciziile emise de organele prevăzute la articolul 1 al prezentei 
hotărâri – dacă  prezenta hotărâre nu prevede altfel. 480,00.

MENŢIUNE
Dacă se emite decizie în baza cererii adresate de mai multe persoane-contri-

buabili ai taxei, taxa în baza acestui număr tarifar va fi plătită conform număru-
lui contribuabililor, cărora se înmânează decizia.
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Cuantumul taxei în dinari

IV CERTIFICATE

Numărul tarifar 6

- pentru certificate, respectiv adeverinţe, dacă prezenta hotărâre nu prevede 
altfel 260,00.

V COPII, AUTENTIFICĂRI ŞI ACCESUL LA DOSARE

Numărul tarifar 7

- pentru transcrierea actelor oficiale care se face la un organ (pentru fiecare 
semicoală). 360,00.

MENŢIUNE: 
1) Prin noţiunea de semicoală se subînţelege o foaie de hârtie din două pagini 

de format normal de birou sau format de dimensiuni mai mici. 
2) Dacă manuscrisul, respectiv transcrierea, este scrisă în limbă străină, se 

plăteşte taxa dublă prevăzută la prezentul număr tarifar

Numărul tarifar 8

- pentru controlul şi transcrierea actelor oficiale (terminate), la organul compe-
tent, pentru fiecare oră începută 300,00.

VI SOMAŢIA

Numărul tarifar 9

- pentru avertismentul prin care contribuabilul este somat să plătească taxa 230,00.

VII ACTE ŞI ACTIVITĂŢI LEGATE DE ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRU

Numărul tarifar 10

- pentru deciziile legate de înregistrarea  ctitoriilor, fundaţiilor şi fondurilor, 
pentru:

1) decizia în baza cererii de înscriere în Registrul ctitoriilor, fundaţiilor şi 
fondurilor; 11.820,00.

2) decizia în baza cererii de înscriere a modificărilor în Registrul ctitoriilor, 
fundaţiilor şi fondurilor; 2.360,00.

3) decizia în baza cererii de radiere din Registrul ctitoriilor, fundaţiilor şi fon-
durilor. 2.360,00.

Numărul tarifar 11

- pentru cererea de înscriere în Registrul interpreţilor permanenţi 700,00.

- pentru decizia de înscriere în Registrul interpreţilor permanenţi 700,00.

VIII ACTE ŞI ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL ECONOMIEI ŞI DEZVOLTĂRII REGIONALE

Numărul tarifar 12

- pentru eliberarea deciziei de avizarea a folosirii numelui „Voivodina”. 447.940,00.

MENŢIUNE
Taxa de la acest număr tarifar se plăteşte înaintea înmânării deciziei.

IX ACTE ŞI ACTIVITĂŢI DIN DOMENIUL PLANIFICĂRII ŞI AMENAJĂRII SPAŢIULUI ŞI AL CONSTRUCŢIILOR

Numărul tarifar 13

- pentru eliberarea informaţiilor privind locaţiile pentru construcţiile care se 
construiesc în ansamblu în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina în baza 
autorizaţiei de construcţie eliberată de organul competent

3.440,00.

Numărul tarifar 14

- pentru eliberarea autorizaţiei pentru locaţii pentru construcţiile care se con-
struiesc în ansamblu în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina în baza auto-
rizaţiei de construcţie eliberată de organul competent

1) pentru construcţii categoria A; 2.300,00.

2) pentru construcţii categoria B; 3.440,00.

3) pentru construcţii categoria V; 4.610,00.

4) pentru construcţii categoria G. 4.610,00.

Numărul tarifar 15

- pentru validarea proiectului urbanistic care se elaborează pentru construcţia 
pentru care autorizaţia de construcţie o eliberează organul competent 24.530,00.
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Cuantumul taxei în dinari

Numărul tarifar 16

- pentru reclamaţia făcută la înştiinţarea prin care se respinge validarea pro-
iectului urbanistic 740,00.

X ACTE ŞI ACTIVITĂŢI DIN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Numărul tarifar 17

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

-învăţământ înalt şi superior. 9.460,00.

Numărul tarifar 18

1) pentru duplicatul documentului, respectiv pentru un nou document eliberat 
de o instituţie din domeniul învăţământului; 700,00.

2) pentru duplicatul unui document privind absolvirea şcolarizării sau a cali-
ficării profesionale (examenul de specialitate). 700,00.

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

Numărul tarifar 19

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

1) utilizarea datelor din evidenţă pentru fiecare imobil; 2.390,00.

2) prezentarea propunerii care se referă la demararea procedurii pentru:

(1) procurarea imobilului; 7.180,00.

(2) înstrăinarea imobilului; 11.910,00.

3) darea imobilului spre folosinţă, respectiv închiriere; 3.740,00.

(4) rezilierea contractului privind darea imobilului spre folosinţă, respectiv 
închiriere; 3.740,00.

(5) înscrierea ipotecii asupra imobilului; 11.910,00.

(6) schimbul de imobile; 11.910,00.

(7) procurarea şi înstrăinarea bunurilor mobile; 4.750,00.

(8) pregătirea şi încheierea contractelor pe care, în baza legii – în numele Pro-
vinciei Autonome Voivodina – le încheie persoana autorizată. 14.320,00.

MENŢIUNE
Taxa prevăzută la prezentul număr tarifar 2) subpunctul (8) se plăteşte cel 

târziu până la încheierea contractului.

XII ACTE ŞI ACTIVITĂŢI DIN DOMENIUL SILVICULTURII ŞI VÂNĂTORIEI

Numărul tarifar 20

- pentru cererea de avizare a bazelor pentru gospodărirea pădurilor 46.790,00.

- pentru cererea de avizare a modificării şi completării bazelor pentru gospo-
dărirea pădurilor 23.390,00.

- pentru cererea de avizare a programului provizoriu pentru gospodărirea pă-
durilor proprietarilor 23.390,00.

- pentru cererea de avizare a tăierii arborilor, distrugerea puieţilor și colecta-
rea semințelor speciilor de arbori forestieri strict protejate și protejate 28.500,00.

- pentru cererea de avizare a proiectului de recultivare a terenurilor pe care 
se află depozitul de steril, cenușă, zgură și alte substanțe periculoase și nocive 18.720,00.

- pentru cererea de avizare a proiectului de amenajare a izvoarelor în ecosis-
temele forestiere, de drenaj și alte lucrări care modifică regimul apei din pădure 
astfel încât periclitează supraviețuirea sau vitalitatea pădurii

28.500,00.

- pentru cererea de avizare a programului de limitare a pădurilor pe care-l face 
beneficiarul pădurilor de stat 5.700,00.
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Cuantumul taxei în dinari

Numărul tarifar 21

- pentru cererea de avizare a documentelor planice în domeniul vânătoriei, şi 
anume:

1) pentru avizarea prealabilă a fondului cinegetic, programului de gospodărire 
a unei părţi îngrădite a terenului de vânătoare şi programului de populare cu 
vânat

28.070,00.

2) pentru avizarea prealabilă a modificării şi completării (revizuirii) fondului 
cinegetic, programului de gospodărire a unei părţi îngrădite a terenului de vână-
toare şi programului de populare cu vânat

18.130,00.

- pentru cererea de avizare a actelor beneficiarilor de terenuri de vânătoare 3.510,00.

XII ACTE ŞI ACTIVITĂŢI DIN DOMENIUL PROTECŢIEI NATURII

Numărul tarifar 22

- pentru emiterea bazelor de specialitate conform tipului şi obiectului cererii:

TIPUL OBIECTUL:

Documentaţia planului amenajării spaţiului şi documentele urbanistice-teh-
nice Planul reglării detaliate 22.800,00.

Proiectul urbanistic 22.800,00.

Proiecte Cercetări (se referă la toate re-
sursele) 28.500,00.

Exploatarea 28.500,00.

Recultivarea 34.200,00.

Documentaţia tehnică, pentru construirea clădirilor, reconstruire, extindere, 
adaptare sau asanare

Hidrocentrale
Pe clădire:

- mai puţin de 2 MW 22.800,00.

- 2-10 MW 34.200,00.

- mai mult de 10 MW 45.600,00.

Generatoare eoliene
Pe pilon:

- până la cinci 34.200,00.

- de la şase  până la zece 57.000,00.

- peste zece 79.800,00.

Tip special de construcţii (RBS, 
linii etc.) 22.800,00.

Clădiri economice/industriale/
comerciale 28.500,00.

Сlădiri rezidenţiale
Pe clădire şi suprafaţă:

- până la 100 m2 11.400,00.

- peste 100 m2 20.520,00.

Clădiri turistice şi de deservire 28.500,00.

Case de odihnă
Pe clădire şi suprafaţă:

- până la 50 m2 17.100,00.

- 50 m2  până la 100 m2 22.800,00.

- peste 100 m 28.500,00.

Alte clădiri (clădiri anexe, garaje, 
şoproane etc.) 11.400,00.

Clădiri de infrastructură
(clădiri  de infrastructură de linie şi infrastructură edilitară) 34.200,00.

Bazele Studiul de evaluare a impactului 
asupra mediului 39.900,00.

MENŢIUNE
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Cuantumul taxei în dinari

1) Taxa sub acest număr tarifar nu se plătește pentru emiterea bazelor de specialitate pentru eleborarea:
- Planului de amenajare a spaţiului al Republicii Serbia;

- planurilor regionale de amenajare a spaţiului;

- planurilor de amenajare a spaţiului ale unităţilor autoguvernării locale;

- planurilor de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii speciale; 

- planurilor urbanistice generale; 

- planurilor de reglare generală; 

- bazelor forestiere, piscicole, cinegetice şi de gospodărire a apelor. 

2) Sunt scutiţi de plata taxei pentru emiterea bazelor de specialitate:
- administratorii bunurilor naturale;

- organismele republicane, provinciale şi ale autoguvernării locale;

- instituţiile publice,

- persoanele fizice în zonele naturale protejate pentru lucrări/activităţi prin care se avansează bunul natural;

- persoanele fizice în zonele naturale protejate pentru construirea, extinderea, reconstruirea, adaptarea şi asanarea clădirilor rezidenţiale, a 
clădirilor anexe şi necomerciale în cadrul gospodăriei; 

- biserica şi comunităţile confesionale - cu excepţia construirii, extinderii, reconstruirii, adaptării şi asanării clădirilor comerciale.

3) Таxa se reduce cu 50% pentru emiterea bazelor de specialitate:
- persoanele fizice – care efectuează activităţi permise în zonele naturale protejate în mod tradiţional; - persoanele fizice - pentru aprovizi-

onarea cu apă şi îmbunătăţirea infrastructurii în gospodăriile rurale;
- persoanele fizice - pentru construirea clădirilor rezidenţiale, anexe şi necomerciale la gospodăriile rurale;
- persoanele juridice - pentru nevoile de aprovizionare a populaţiei cu apă potabilă.

4) Contribuabilul taxei pentru emiterea bazelor de specialitate ste semnatarul cererii pentru emiterea actului privind condiţiile de protecţie 
a naturii.

În cazul în care semnatarul cererii pentru emiterea actului privind condiţiile de protecţie a naturii nu este şi investitor, contribuabilul taxei 
este investitorul.

2. Cuantumurile în dinari conformate ale taxelor administrative provincial prevăzute la punctul 1 se vor aplica din prima zi a lunii următoare 
a publicării în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

GUVERNUL PROVINCIAL

127 Numărul: 434-7/2022
Novi Sad, 7 decembrie 2022

PREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

Igor Mirović

1491.

În baza articolului 6 din Hotărârea privind acordarea mijloacelor 
nerambursabile familiilor în care se naşte al treilea sau al patrulea co-
pil pentru soluţionarea problemei locative sau pentru avansarea con-
diţiilor de locuire în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina pen-
tru anul 2022 („Buletinul oficial al P.A. Voivodina”, numărul: 4/22 şi 
51/22-modificarea hotărârii) și articolelor 15, 16, 24 alineatul 2 şi 35a 
din Hotărârea Adunării Provinciei privind administraţia provincială 
(„Buletinul oficial al P.A.Voivodina”, nr. 37/14, 54/14-altă hotărâre, 
37/16, 29/17, 24/19 şi 66/20), raportat la articolul 58 din Legea privind 
stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina („Monitorul 
oficial al R.S.”, numărul: 99/09 şi 67/12 – hotărârea Curţii Constitu-
ţionale a Republicii Serbia IUz 353/09), secretarul provincial pentru 
politica socială, demografie şi egalitatea de şanse, emite 

REGULAMENTUL
PRIVIND CONDIŢIILE PENTRU ACORDAREA 

MIJLOACELOR NERAMBURSABILE
FAMILIILOR ÎN CARE SE NAŞTE AL TREILEA SAU AL 

PATRULEA COPIL
PENTRU AVANSAREA CONDIŢIILOR DE LOCUIRE

ÎN TERITORIUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

I DISPOZIȚIILE GENERALE

Articolul 1

Prin Regulamentul privind condiţiile pentru acordarea mijloacelor iram-
bursabile familiilor în care se naşte al treilea sau al patrulea copil pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în teritoriul P.A. Voivodina (în conti-
nuare: Regulamentul), se stabilesc obiectivele prezentei activităţi, destina-
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ţia mijloacelor, condiţiile pentru participare la concurs, procedura de acor-
dare a mijloacelor nerambursabile familiilor în care se naşte al treilea sau 
al patrulea copil pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire, documentaţia 
obligatorie, criteriile pentru acordarea mijloacelor, încheierea contractelor 
cu beneficiarii de mijloace şi alte probleme de importanţă pentru realizarea 
concursului pentru acordarea mijloacelor nerambursabile familiilor în care 
se naşte al treilea sau al patrulea copil pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuire în teritoriul P.A. Voivodina (în continuare: Concursul).

Prin familia prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol se con-
sideră comunităţile conjugale şi extraconjugale cu copii, precum şi 
familiile monoparentale (în continuare: familia).

Mijloacele nerambursabile se acordă din mijloacele bugetului Pro-
vinciei Autonome Voivodina, destinate pentru anul 2022, prin concur-
sul public pe care-l publică Secretariatul Provincial pentru Politica So-
cială, Demografie şi Egalitatea de Şanse (în continuare: Secretariatul).

II SCOPUL ACTIVITĂŢII DE PROGRAM

Articolul 2

Scopul desfăşurării activităţii prin acordarea mijloacelor irambur-
sabile  familiilor în care se naşte al treilea sau al patrulea copil este 
oprirea tendinţelor demografice negative precum şi afirmarea popula-
rizării politicii pronataliste în teritoriul P.A. Voivodina.

Una dintre precondiţiile de sporire a natalităţii este şi soluţionarea 
problemei locative a familiilor în care se naşte al treilea sau al patrulea 
copil, respectiv, a părinţilor acestor copii (în continuare: participanţii la 
concurs) care n-au în proprietate o unitate corespunzătoare de locuit, 
precum şi avansarea condiţiilor de locuire a familiilor în cazurile în care 
mama naşte al treilea sau al patrulea copil, în sensul standardelor cores-
punzătoare cu privire la mărimea spaţiului disponibil de locuit în confor-
mitate cu articolul 90 din Legea privind locuirea şi întreţinerea clădirilor 
(„Monitorul oficial al RS”, numărul: 104/2016 şi 9/2020 - altă lege),

III DESTINAŢIA MIJLOACELOR

Articolul 3

Mijloacele nerambursabile sunt destinate:

8. întreținerii curente și prin investiții a  imobilului existent.

În sensul prezentului regulament, imobil se consideră apartamentul 
sau casa intabulată în cadastrul imobilelor.

Imobilul prevăzut la punctul 2 alineatul 1 al prezentului articol tre-
buie să fie proprietatea sau coproprietatea participanţilor la concurs 
sau a membrilor gospodăriei lor comune. 

IV NIVELUL MIJLOACELOR

Articolul 4

Nivelul total al mijloacelor nerambursabile care se acordă partici-
panţilor la concurs pentru destinaţiile prevăzute la articolul 3 din pre-
zentul regulament va fi stabilit cu prilejul publicării fiecărui concurs în 
parte, în dependenţă de mijloacele bugetare disponibile.

Cu privire la mijloacele nerambursabile acordate pentru fiecare ce-
rere depusă la concurs va decide secretarul provincial pentru politica 
socială, demografie și egalitatea de șanse (în continuare: secretarul 
provincial), la propunerea Comisiei prevăzute la articolul 12 din pre-
zentul regulament, cel mult până la 1.500.000,00 dinari. 

V CONCURSUL PENTRU ACORDAREA MIJLOACELOR

Articolul 5

Mijloacele se acordă în baza concursului pe care-l publică Secre-
tariatul Provincial pentru Politica Socială, Demografie şi Egalitatea 
de Şanse. 

Textul concursului se publică în „Buletinul oficial al P.A. Voivodi-
na”, într-un mijloc de informare publică care se distribuie în teritoriul 
P.A. Voivodina şi pe web site-ul Secretariatului   www.socijalnapoli-
tika.vojvodina.gov.rs. 

Articolul 6

Elementele obligatorii ale concursului sunt:

1. denumirea actului în baza căruia se publică;
2. nivelul mijloacelor totale prevăzute pentru repartizare;
3. nivelul mijloacelor nerambursabile pentru care se poate aplica;
4. destinaţia mijloacelor;
5. dreptul de participare;
6. condiţiile de participare;
7. modul de prezentare a cererii;
8. termenul de prezentare a cererii la concurs;
9. documentaţia obligatorie pentru prezentare şi

10. alte date de interes pentru realizarea cu succes a concursului.

VI DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

Articolul 7

Drept de participare la concurs au părinţii din familiile prevăzute 
la articolul 1 alineatul 2 şi articolul 2 alineatul 2 din prezentul regu-
lament cărora li se nasc al treilea sau al patrulea copil, începând cu 1 
ianuarie 2021 şi până la data publicării concursului. 

Ordinea naşterii se stabileşte conform numărului de copii năs-
cuţi-vii ai mamei în momentul depunerii cererii la concurs.

Familie monoparentală, în sensul articolului 1 alineatul 2 din pre-
zentul regulament se consideră familia în care un părinte îşi exercită 
independent dreptul parental, cu condiţia ca al doilea părinte să fie:

1. necunoscut,
2. decedat şi n-a fost dobândit dreptul la pensia de familie şi
3. incapabil complet şi trainic pentru muncă şi nu şi-a realizat 

dreptul la pensie.

VII CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Articolul 8

Participanţi la concurs pot fi părinţii din familiile care în momentul 
publicării concursului îndeplinesc următoarele condiţii:

1492. mama în familie, din data de 01.01.2020 şi până în momentul 
publicării concursului să fie născut al treilea sau al patrulea co-
pil în ordinea naşterilor, în sensul articolului 7 alineatul 2 din 
prezentul regulament;

1493. cel puţin un părinte să fie cetăţean al Republicii Serbia şi să 
aibă domiciliu în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina 
până în data publicării concursului cel puţin cinci ani  în conti-
nuu;

1494. să fie în comunitate conjugală sau extraconjugală sau să aibă 
statut de părinte care-şi întreţine singur copilul;

1495. să asigure îngrijirea directă a copilului nou-născut al treilea sau 
al patrulea, copiii lor din ordinea precedentă a naşterii să nu fie 
plasaţi în familii de îngrijire temporară, tutelă sau adopţie şi să 
nu fie lipsiţi de dreptul parental, raportat la copiii din ordinea 
precedentă a naşterii în conformitate cu legea;

1496. cel puţin unul dintre părinţi să fie în raport de muncă;
1497. părinţii celui de al treilea, respectiv al patrulea copil să fie 

proprietari sau coproprietari ai imobilului sau să trăiască în 
gospodărie comună cu proprietarul sau coproprietarul imobi-
lului cel puţin trei ani în continuu până în data publicării con-
cursului;

1498. participanţii la concurs sau părinţii acestora care trăiesc împre-
ună cu participanţii la concurs în gospodărie comună să nu fie 
cumpărat, moştenit sau înstrăinat un imobil corespunzător în 
ultimii cinci ani de la data publicării concursului, în sensul ar-
ticolului 2 din prezentul regulament.
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1499. să nu existe raporturi patrimoniale juridice nesoluţionate, să nu 
fie înscrisă nicio grevare de sarcini pe lista imobilului, iar imo-
bilul trebuie să fie construit în conformitate cu reglementările 
privind planificarea şi construcţiile.

Membrii ai gospodăriei comune a participanţilor la concurs se 
consideră părinţii participanţilor la concurs care trăiesc împreună 
cu familia prevăzută la articolul 1 alineatul 2 din prezentul regu-
lament cel puţin trei ani în continuu până la data publicării concur-
sului.

Participanţii la concurs în cadrul fiecărui concurs publicat pot con-
cura cu o singură cerere indiferent de destinaţie. 

Părinţii care au primit mijloace nerambursabile conform concursu-
lui publicat anterior, nu pot concura din nou, pe baza naşterii aceluiaşi 
copil sau a copilului născut al patrulea în ordinea naşterilor, precum 
nici în cazul în care prin hotărârea unui alt organ de stat au primit 
mijloace nerambursabile conform aceluiaşi temei. 

Condiţiile prevăzute la alineatul 1 trebuie să fie îndeplinite cumu-
lativ.

VIII DOCUMENTAŢIA DE CONCURS OBLIGATORIE

Articolul 9

Cu scopul îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentul regula-
ment, participanţii la concurs au obligaţia de a depune următoarea 
documentaţie:

1489. formularul completat şi semnat al cererii la concurs (se preia de 
pe web site-ul Secretariatului);

1490. fotocopia buletinelor de identitate ale tuturor membrilor adulţi 
ai gospodăriei comune (în cazul în care este vorba despre un 
document cu cip, este necesar ca acesta să fie citit), iar pentru 
membrii minori ai gospodăriei comune – adeverinţă privind 
domiciliul pentru copii;

1491. certificatul de cetăţenie al Republicii Serbia pentru unul dintre 
participanţii la concurs (nu mai vechi de şase luni);

1492. certificatul de domiciliul pentru participanţii la concurs din ul-
timii cinci ani până la data publicării concursului;

1493. certificatele de naştere pentru toţi copiii;
1494. dovadă privind comunitatea conjugală sau extraconjugală – 

certificat de căsătorie sau declaraţia autentificată la notarul pu-
blic privind existenţa comunităţii extraconjugale (nu mai vechi 
de o lună); 

1495. dovadă privind statutul de familie monoparentală – certifi-
cat de naştere pentru copilul nou-născut, certificat de deces 
pentru celălalt părinte, decizia comisiei de invaliditate sau 
adeverinţa Fondului pentru Asigurările de Pensie şi Invali-
ditate că nu a dobândit dreptul la pensie (nu mai vechi de o 
lună);

1496. certificatul organului de tutelă competent cu privire la faptul că 
îngrijesc direct copilul al treilea sau al patrulea nou-născut, co-
piii din ordinea precedentă a naşterii nu au fost plasaţi în fami-
lie de îngrijire temporară, tutelă sau adopţie, respectiv ca nici 
mama nici tatăl să nu fie lipsiţi de dreptul parental, raportat la 
copiii din ordinea precedentă a naşterii în conformitate cu le-
gea (nu mai vechi de o lună);

1497. fotocopia autentificată a diplomei sau a foii matricole privind 
promovarea claselor – examenelor drept dovadă despre însuşi-
rea învăţământului;

1498. dovadă privind ocuparea forţei de muncă şi stagiul de asigurare 
pentru participanţii la concurs (listing-ul eliberat de către Fon-
dul pentru Asigurările de Pensie şi Invaliditate);

1499. declaraţia participanţilor la concurs  dată pe deplină responsa-
bilitate materială şi penală, că nu posedă un imobil corespun-
zător în teritoriul Republicii Serbia, autentificată la notarul pu-
blic, respectiv, la tribunalul competent;

1500. copia listei imobilului emisă de către Institutul Republican de 
Geodezie – Serviciul pentru cadastrul imobilelor, pentru imo-
bilul pe care participanţii la concurs îl propun pentru întreține-
rea curentă și prin investiții; 

1501. descrierea tehnică cu lista lucrărilor, descrierea și devizul lu-
crărilor autentificat de către proiectantul responsabil sau per-
soana juridică responsabilă pentru executarea lucrărilor de 
construcţie;  

1502. fotocopia contului curent a unuia dintre participanţi la concurs.

Documentaţia care se anexează cererii la concurs se predă în origi-
nal cu excepţia fotocopiei buletinului de identitate şi a fotocopiei au-
tentificate a diplomei de absolvire, respectiv a fotocopiei autentificate 
a certificatului privind promovarea claselor-examenelor.

Documentaţia prezentată la concurs nu se restituie.

Comisia prevăzută la articolul 12 din prezentul regulament îşi re-
zervă dreptul de a solicita participanţilor la concurs şi persoanelor 
afiliate acestora, după nevoie, documentaţie sau informaţii suplimen-
tare, precum şi să exercite control pe teren care ar influenţa adoptarea 
proiectului de hotărâre în sensul exercitării obiectivelor Concursului. 

IX PROCEDAREA CU CERERILE

Articolul 10

Cererea la concurs se prezintă pe formularul prescris care se preia 
de pe web site-ul Secretariatului. 

Cererea la concurs prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol 
se depune direct la Secretariat, personal sau prin poştă, în scrisoare 
recomandată, pe adresa: Secretariatul Provincial pentru Politica So-
cială, Demografie şi Egalitatea de Şanse, Novi Sad, Bulevar Mihajla 
Pupina 16, cu menţiunea: „CONCURS pentru acordarea mijloacelor 
nerambursabile familiilor în care se naşte al treilea sau al patrulea 
copil pentru pentru avansarea condiţiilor de locuire în teritoriul P.A. 
Voivodina”.

Articolul 11

Nu vor fi examinate cererile care:

1. nu au fost trimise în termenul stabilit (cererile care au fost de-
puse după expirarea termenului prevăzut în textul concursului, 
respectiv cererile la care nu se referă obiectivele concursului şi 
destinaţia mijloacelor);

2. sunt nepermise (cererile depuse de către persoanele care nu 
sunt prevăzute în concurs, respectiv de persoanele la care nu se 
referă scopurile concursului şi destinaţia mijloacelor);

3. sunt incomplete şi ilizibile (cererile cărora nu le-au fost anexate 
dovezile şi documentaţia necesară, cele nesemnate, cu rubrici 
necompletate, completate cu creionul, trimise prin fax sau poş-
ta electronică şi care conţin date ininteligibile sau ilizibile etc.).

X PROCEDURA DE ACORDARE A MIJLOACELOR 

Articolul 12

Secretarul provincial pentru politica socială, demografie şi egali-
tatea de şanse (în continuare: secretarul provincial), înfiinţează prin 
decizie comisia pentru examinarea cererilor şi a documentaţiei anexa-
te, evaluarea şi elaborarea propunerii pentru acordarea mijloacelor (în 
continuare: Comisia).

Comisia are cinci membri şi este alcătuită din preşedintele comisiei 
şi patru membri. 

Președintele Comisiei și membrii Comisiei au locțiitori.

În componenţa Comisiei se numesc membri din rândul angajaţilor 
la Secretariat.

Cu privire la activitatea sa, Comisia adoptă regulament.

Membrii Comisiei sunt obligați să semneze declarația că nu au un 
interes privat în legătură cu activitatea și deciderea Comisiei, respectiv 
cu desfășurarea Concursului.
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Articolul 13

În urma examinării tuturor cererilor sosite, Comisia stabileşte pro-
punerile clasamentelor participanţilor la concursul pentru acordarea 
mijloacelor nerambursabile (în continuare: beneficiarii mijloacelor) pe 
care le trimite secretarului provincial spre decidere definitivă.

Articolul 14

Stabilirea condiţilor prevăzute la articolele 7, 8 şi 9 din prezentul 
regulament se face prin acordarea numărului stabilit de puncte pentru 
îndeplinirea condiţilor în momentul publicării concursului, şi anume: 

4. pentru fiecare membru al familiei participantului la concurs – 
câte 10 puncte

(numărul maxim de puncte pe care participanţii la concurs îl pot 
realiza conform acestui temei este de 60 de puncte); 

5. pentru fiecare copil al participantului la concurs care nu a de-
păşit vârsta de 20 de ani – câte 5 puncte 

(numărul maxim de puncte pe care participanţii la concurs îl pot 
realiza conform acestui temei este de 20 de puncte); 

6. pentru fiecare participant angajat al concursului – câte 10 puncte;
7. pentru fiecare participant la concurs, pentru fiecare lună înche-

iată de stagiu de asigurare – câte 0,1 punct;
8. pentru fiecare participant la concurs care a absolvit şcoala me-

die – câte 5 puncte;
9. pentru fiecare participant la concurs care a absolvit studii pro-

fesionale cu durata de 3 ani – câte 12 puncte; 
10. pentru fiecare participant la concurs care a absolvit studii aca-

demice de licenţă, master sau studii academice de specialitate 
– căte 15 puncte; 

11. pentru fiecare participant la concurs care are doctorat - câte 20 
de puncte.

Copiii pentru care participanţii la concurs primesc punctele prevăzute 
la punctele 1 şi 2 din alineatul precedent se iau după mama care pe data de 
1 ianuarie 2021 şi mai târziu naşte al treilea, respectiv, al patrulea copil.

În cazul în care la concursul publicat se anunţă o familie monopa-
rentală, Comisia va acorda încă 15 puncte suplimentare.

În cazul aceluiaşi număr de puncte, prioritate vor avea următorii 
participanţi la concurs:

- familiile monoparentale,
- participanţii ai căror membri ai gospodăriei comune sunt per-

soane cu dizabilităţi (participanţii la concurs şi/sau copiii lor 
cu condiţia ca aceşti copii să trăiască în gospodăria comună cu 
participanţii la concurs),

- familiile în care din aceeași sarcină s-a născut mai mult de un 
copil (gemeni, tripleţi, cvadrupleţi),

- participanţii care au un număr mai mare de copii în gospodăria 
comună.

Articolul 15

În procedura de examinare a cererilor la concurs, Comisia are obli-
gaţia:

1510. să stabilească îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 8 
din prezentul regulament pentru toate cererile la concurs care 
sunt permise, sosite în timp util şi complete;

1511. să întocmească listele cu numărul de puncte în conformitate cu 
articolul 14 din prezentul regulament;

1512. În baza listelor cu numărul de puncte să stabilească ordinea pri-
orităţii şi  

1513. să întocmească raportul privind îndeplinirea condiţilor de con-
curs.

Cu prilejul deciderii referitor la dreptul de acordare a mijloacelor 
irambursabile, cu scopul stabilirii adevărului material, Comisia poate 
solicita şi alte dovezi pe care le consideră necesare.

Comisia îşi rezervă dreptul de a solicita participantului la Concurs 
şi persoanelor afiliate şi altă documentaţie suplimentară, precum şi să 
exercite control pe teren care să influenţeze asupra adoptării proiecte-
lor de hotărâri în sensul realizării obiectivelor Concursului.

Articolul 16

Comisia are obligaţia ca în termen de 60 zile de la data expirării 
termenului pentru depunerea cererilor la concurs să întocmească pro-
punerile clasamentelor participanţilor la concursul pentru acordarea 
mijloacelor nerambursabile şi să le trimită secretarului provincial.

Secretarul provincial emite decizia privind acordarea mijloacelor 
nerambursabile în termen de 30 de zile de la data primirii propunerilor 
clasamentelor pentru acordarea mijloacelor. 

Hotărârea secretarului provincial este definitivă.

Hotărârea se publică pe afişierul şi web site-ul Secretariatului. 

Participanţii la Concurs pot în termen de trei zile de la data publi-
cării hotărârii privind acordarea mijloacelor să acceseze documentaţia 
depusă la Concurs.

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI DE MIJLOACE

Articolul 17

În termen de 15 zile de la data emiterii deciziei prevăzute la artico-
lul 16 din prezentul regulament, beneficiarii mijloacelor cărora le-au 
fost acordate mijloace nerambursabile pentru întreținerea curentă și 
prin investiții a imobilului încheie contract cu Secretariatul privind 
acordarea mijloacelor nerambursabile.

Secretariatul va transfera mijloacele pe contul unuia dintre benefi-
ciarii de mijloace în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii 
contractului.

Beneficiarii mijloacelor sunt obligați să înregistreze o ipotecă ex-
trajudiciară asupra imobilului în cauză în termen de 30 de zile de la 
data vărsării mijloacelor în cuantumul mijloacelor acordate și să remi-
tă decizia privind declarația la dreptul de gaj emisă de Institutul Repu-
blican de Geodezie - Serviciul pentru cadastrul imobilelor competent.  

În cazul în care nu procedează în conformitate cu dispoziţile pre-
zentului articol, beneficiarii mijloacelor au obligaţia de a rambursa 
solidar mijloacele acordate şi să compenseze pierderea.

Costurile de transfer al dreptului de de stabilire a sarcinii asupra 
imobilului care face obiectul Concursului vor fi suportate de benefi-
ciarii mijloacelor.

Articolul 18

Beneficiarii de mijloace cărora le-au fost acordate mijloace nerambur-
sabile pentru întreținerea curentă și prin investiții a imobilului, au obliga-
ţia ca mijloacele acordate să le folosească în exclusivitate pentru destinaţia 
pentru care le-au fost aprobate mijloacele respective, conform devizului, 
respectiv conform descrierii tehnice și descrierii  și devizului lucrărilor 
pentru întreținerea curentă şi prin investiţii a imobilului în cauză.

Beneficiarii de mijloace au, la fel, obligaţia de a remite Comisiei 
două procese-verbale ale inspecţiei de construcţii sau constatarea ex-
pertului în profesia de construcții dintre care un proces-verbal, respec-
tiv constatare, va fi întocmit pe parcursul întreținerii curente și prin 
investiții a imobilului în cauză, iar al doilea după încheierea lucrărilor 
drept dovadă de executare a lucrărilor.

Beneficiarii de mijloace au obligaţia de a executa lucrările pentru 
care au fost aprobate mijloace şi să justifice cheltuirea mijloacelor re-
spective în termen de un an de la data vărsării mijloacelor.  

În cazul în care mijloacele aprobate nu au fost cheltuite deloc, con-
form destinaţiei, în timp util sau în mod calitativ, respectiv în cazul în 
care lucrările prevăzute la alineatul 3 nu au fost executate în conformi-
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tate cu autorizaţiile primite emise conform reglementărilor profesiei 
constructorilor sau în conformitate cu descrierea tehnică a lucrărilor 
enumerate şi descrierea şi devizul lucrărilor autentificate de către ex-
pertul în domeniul profesiei constructorilor, contractul se va considera 
reziliat cu obligaţia beneficiarilor de mijloace de a efectua solidar ram-
bursarea mijloacelor acordate şi de a compensa pierderea.

Articolul 19

Beneficiarii mijloacelor au obligaţia să suporte înregistrarea sarci-
nii interzicerii înstrăinării și grevării imobilului în cauză pe o perioa-
dă de cinci ani de la data acordării mijloacelor în favoarea Provinciei 
Autonome Voivodina.

În mod excepţional, imobilele în cauză pot fi înstrăinate în cazurile 
în care a fost procurat avizul prealabil al Comisiei, în baza hotărârii 
secretarului provincial.

 Avizul prevăzut la alineatul precedent al prezentului articol, be-
neficiarii de mijloace îl pot obţine în cazul în care dovedesc Comisiei 
că mijloacele de la vânzarea imobilului vor fi investite în întregime 

pentru cumpărarea imobilului cu aceleaşi sau condiţii de locuire mai 
bune, în conformitate cu Legea privind locuirea şi întreţinerea clădi-
rilor.

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 20

Prezentul regulament intră în vigoare pe data publicării în „Bule-
tinul oficial al P.A. Voivodina” şi va fi publicat şi pe afişierul şi web 
site-ul Secretariatului.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA 
SOCIALĂ,

DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE

Numărul: 139-401-7354/2022-03
Novi Sad, 1 decembrie 2022

Secretarul provincial
Predrag Vuletić

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

GUVERNUL PROVINCIAL

1489. Hotărârea de desfășurare a dezbaterii publice privind 
anteproiectul Planului de dezvoltare a P.A. Voivodina 
2023-2030 cu Programul dezbaterii publice privind 
anteproiectul Planului de dezvoltare a P.A. Voivodina 
2023-2030. 

1490. Cuantumurile în dinari conformate din Tariful taxelor 
administrative provinciale 

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA 
SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE

1491. Regulamentul privind condiţiile pentru acordarea mij-
loacelor nerambursabile familiilor în care se naşte al 
treilea sau al patrulea copil pentru avansarea condiţiilor 
de locuire în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina;

PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

1492. Decizia de avizare a Modificării şi completării Planului 
financiar al Organizației de Turism din Voivodina pen-
tru anul 2022; 

1493. Decizia privind încetarea activităţii în funcţia de sub-
secretar interimar al Secretariatului Provincial pentru 
Învăţământul Superior şi Activitate de Cercetare Ştiin-
ţifică

1494. Decizia privind numirea subsecretarului interimar al 
Secretariatului Provincial pentru Învăţământul Superi-
or şi Activitatea de Cercetare Ştiinţifică 

1495. Decizia privind încetarea funcţiei directorului interi-
mar al Spitalului Special de Reabilitare „Rusanda” Me-
lenci

1496. Decizia privind numirea directorului interimar al Spi-
talului Special de Reabilitare „Rusanda” Melenci 

1497. Decizia privind destituirea membrului Comitetului de 
control al Institutului pentru Ocrotirea Sănătăţii Copii-
lor şi Tineretului din Voivodina

1498. Decizia privind numirea membrului Comitetului de 
control al Institutului pentru Ocrotirea Sănătăţii Copii-
lor şi Tineretului din Voivodina

1499. Decizia privind numirea membrului Consiliului de ad-
ministraţie al Căminului Sanitar Novi Kneževac

1500. Decizia privind destituirea preşedintelui Comitetului 
de control al Căminului Sanitar „Bečej” Bečej

1501. Decizia privind numirea preşedintelui Comitetului de 
control al Căminului Sanitar „Bečej” Bečej

1502. Decizia privind destituirea directorului interimar al 
Centrului Informativ pentru Standardizarea şi Certifi-
carea de Afaceri, Novi Sad

1503. Decizia privind numirea directorului interimar al Cen-
trului Informativ pentru Standardizarea şi Certificarea 
de Afaceri, Novi Sad

1504. Decizia privind destituirea membrului Consiliului de 
administraţie al Centrului Informativ pentru Standar-
dizarea şi Certificarea de Afaceri, Novi Sad

1505. Decizia privind numirea membrului Consiliului de ad-
ministraţie al Centrului Informativ pentru Standardi-
zarea şi Certificarea de Afaceri, Novi Sad 

1506. Decizia privind destituirea preşedintelui Consiliului 
de administraţie al Centrului Cultural Studenţesc din 
Novi Sad 

1507. Decizia privind numirea preşedintelui Consiliului de 
administraţie al Centrului Cultural Studenţesc din 
Novi Sad 

1508. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-73/2022-196 

1509. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-73/2022-197 

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI 

MINORITĂŢILE NAŢIONALE - COMUNITĂŢILE 
NAŢIONALE

1510. Decizia de aprobare a publicării și utilizării traducerii 
manualulu Fizica 4, pentru clasa a IV-a de liceu profil 
real, scris în limba și grafia maghiară;

1511. Decizia de aprobare a publicării și utilizării traducerii 
manualulu Lumea digitală 3, pentru clasa a III-a a şco-
lii elementare, scris în limba și grafia maghiară;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA 
SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE 

ŞANSE

1512. Decizia de avizare pentru numirea directorului interi-
mar al Centrului pentru Munca Socială a Oraşului Vâr-
şeţ; 

1513. Decizia de avizare privind numirea directorului Cen-
trului pentru Munca Socială Plandište;

PARTEA ANUNŢURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA 
SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE 

ŞANSE

1514. Concurs pentru acordarea mijloacelor nerambursabile 
familiilor în care se naşte al treilea sau al patrulea co-
pil pentru avansarea condiţiilor de locuire în teritoriul 
Provinciei Autonome Voivodina;

FACULTATEA DE MANAGEMENT

1515. Hotărârea privind declararea de anulare a sigiliului
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