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PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

1013. Decizia privind numărul de diplome şi premii care vor 
fi acordate elevilor talentaţi şi mentorilor acestora;

1014. Decizia privind încetarea activităţii la funcţia de se-
cretar provincial adjunct interimar pentru politica so-
cială, demografie şi egalitatea de şanse;

1015. Decizia privind numirea secretarului provincial 
adjunct interimar pentru politica socială, demografie 
şi egalitatea de şanse;

1016. Decizia privind numirea secretarului provincial 
adjunct interimar pentru cultură, informarea publică 
şi relaţiile cu comunităţile confesionale;

1017. Decizia privind destituirea membrului Comitetului de 
control al Centrului pentru plasament familial și adop-
ție  din Novi Sad;

1018. Decizia privind numirea membrului Comitetului de 
control al Centrului pentru plasament familial și adop-
ție  din Novi Sad;

1019. Decizia privind destituirea din funcţie a directorului 
Muzeului de Artă Contemporană al Voivodinei din 
Novi Sad;

1020. Decizia privind numirea directorului interimar al Mu-
zeului de Artă Contemporană al Voivodinei din Novi 
Sad;

1021. Decizia privind destituirea din funcţie a directorului 
interimar al Centrului Gerontologic Kanjiža  din Kan-
jiža;

1022. Decizia privind numirea directorului interimar al Cen-
trului Gerontologic Kanjiža din Kanjiža;

1023. Decizia privind încetarea funcţiei directorului Spita-
lului Special pentru Boli Pulmonare “Dr Vasa Savić” 
Zrenianin;

1024. Decizia privind numirea directorului interimar al Spi-
talului Special pentru Boli Pulmonare “Dr Vasa Savić” 
Zrenianin;

1025. Decizia de avizare a Regulamentului de modificare şi 
completare a Regulamentului privind organizarea şi 
sistematizarea activităţilor la Căminul pentru persoa-
nele bolnave psihic „Čurug” din Čurug;

1026. Decizia de avizare a Regulamentului de modificare şi 
completare a Regulamentului privind organizarea şi 
sistematizarea internă a activităţilor la Centrul Geron-
tologic „Sombor“, Sombor;

1027. Decizia privind transferul mijloacelor în rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-6/2020-11;

1028. Decizia privind transferul mijloacelor în rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-6/2020-12;

1029. Decizia privind transferul mijloacelor în rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-6/2020-13;

1030. Decizia privind transferul mijloacelor în rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-6/2020-14;

1031. Decizia privind transferul mijloacelor în rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-6/2020-15;

1032. Decizia privind transferul mijloacelor în rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-6/2020-16;

1033. Decizia privind transferul mijloacelor în rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-6/2020-17;

1034. Decizia de modificare a Deciziei privind folosirea mij-
loacelor din rezerva bugetară curentă numărul: 401-
7/2020-33;

1035. Deciziei privind folosirea mijloacelor din rezerva bu-
getară curentă numărul: 401-7/2020-91;

1036. Deciziei privind folosirea mijloacelor din rezerva bu-
getară curentă numărul: 401-7/2020-92;

1037. Deciziei privind folosirea mijloacelor din rezerva bu-
getară curentă numărul: 401-7/2020-93;

1038. Deciziei privind folosirea mijloacelor din rezerva bu-
getară curentă numărul: 401-7/2020-94;

1039. Deciziei privind folosirea mijloacelor din rezerva bu-
getară curentă numărul: 401-7/2020-95;

1040. Deciziei privind folosirea mijloacelor din rezerva bu-
getară curentă numărul: 401-7/2020-96;

1041. Deciziei privind folosirea mijloacelor din rezerva bu-
getară curentă numărul: 401-7/2020-97;

1042. Deciziei privind folosirea mijloacelor din rezerva bu-
getară curentă numărul: 401-7/2020-98;

1043. Deciziei privind folosirea mijloacelor din rezerva bu-
getară curentă numărul: 401-7/2020-99;

1044. Deciziei privind folosirea mijloacelor din rezerva bu-
getară permanentă numărul: 401-10/2020-5;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI 
MINORITĂȚILE NAȚIONALE – COMUNITĂȚILE 

NAȚIONALE

1045. Decizia de aprobare pentru publicare și utilizare a tra-
ducerii manualului Chimie 1, pentru clasa I de liceu, 
scris în limba și grafia croată;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
URBANISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

1046. Hotărârea privind cedarea spre folosire a unor părţi a 
zonelor piscicole; 

PARTEA ANUNŢURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ENERGETICĂ, CONSTRUCŢII ŞI TRANSPORTURI

1047. Hotărârea de modificare a Concursului public pentru 
acordarea mijloacelor irambursabile autoguvernărilor 
locale din Provincia Autonomă Voivodina pentru cofi-
nanţarea dezvoltării transportului și infrastructurii 
rutiere;
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