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PARTEA GENERA LA

1203.

În baza articolelor 35 şi 36 alineatul 2 din Hotărârea Adunării 
Provinciei privind Guvernul Provincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, 
numărul 37/14) articolului 21 alineatele 1 și 2 din Regulamentul Gu-
vernului Provincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele: 28/19 și 
30/19 – rect.)  precum și în baza  articolului 2 din Hotărârea privind 
demararea procesului de elaborare a anteproiectului Planului de dez-
voltare a Provinciei Autonome Voivodina pentru perioada 2022-2030, 
raportat la articolul 8 din Legea privind sistemul de plan al Republicii 
Serbia („Monitorul oficial al R.S.”, numărul: 30/18) și articolul 2 din 
Ordonanța privind elementele obligatorii ale planului  de dezvoltare a 
provinciei autonome și unității autoguvernării locale, („Monitorul ofi-
cial al R.S.”, numărul 107/20), Guvernul Provincial, în şedinţa ţinută 
la data de 25 august 2021, a   a d o p t a t

HOTĂRÂREA
DE MODIFICARE A HOTĂRÂRII

PRIVIND ÎNFIINŢAREA ORGANISMULUI DE 
COORDONARE PENTRU PREGĂTIREA, DESFĂȘURAREA, 

MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA PRIVIND REALIZAREA 
PLANULUI DE DEZVOLTARE A P.A. VOIVODINA 2021-2027

Articolul 1

Denumirea Hotărârii privind înființarea organismului de coordona-
re pentru pregătirea, desfășurarea, monitorizarea și raportarea privind 
realizarea Planului de dezvoltare a P.A. Voivodina 2021-2027 se modi-
fică și va avea următorul curpins: 

„.Hotărârea privind înființarea organismului de coordonare pentru 
pregătirea, desfășurarea, monitorizarea și raportarea privind realiza-
rea Planului de dezvoltare a P.A. Voivodina 2022-2030”

Articolul 2

În Hotărârea privind înființarea organismului de coordonare pentru 
pregătirea, desfășurarea, monitorizarea și raportarea privind realiza-
rea Planului de dezvoltare a P.A. Voivodina 2021-2027 („Buletinul ofi-
cial al P.A.V.” nr.: 8/21 și 23/21) la art. 1 și 5 liniuțele 1 și 15 „numerele: 
2021-2027” se înlocuiesc cu numerele: „2022-2030”.

Articolul 3

La articolul 4 punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„10. Kovačević Nedeljko, director al Direcției de Investiții Capitale 
a P.A. Voivodina;”

Articolul 4

Articolul 7 se modifică ș iva avea următorul cuprins:

„Activitățile de specialitate pentru nevoile Organismului de coor-
donare, le va efectua Agenția de Dezvoltare a Voivodinei.

Pentru nevoile Organismului de Coordonare, activitățile adminis-
trative și activitățile operative de suport le va efectua  Serviciul de 
specialitate pentru realizarea programelor de dezvoltare a P.A. Voi-
vodina”.

Articolul 6

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

 
GUVERNUL PROVINCIAL

127 Numărul: 02-27/2021
Novi Sad, 25 august 2021

PREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

Igor Mirović

1204.

În baza art. 16, 24 şi 33 din Hotărârea Adunării Provinciei privind 
administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 37/14, 
54/14 ‒ altă hotărâre, 37/15, 29/17, 24/19 şi 66/20),  raportat la Le-
gea privind impulsionările în dezvoltarea rurală („Monitorul ofici-
al al R.S.”, numerele: 10/13, 142/14, 103/15 și 101/16), la Hotărârea 
Adunării Provinciei privind Programul măsurilor de sprijin pentru 
aplicarea politicii agricole pentru dezvoltarea rurală în teritoriul 
Provinciei Autonome Voivodina în anul 2021 („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, numărul 66/20) și la Regulamentul privind activitatea Comi-
siei pentru elaborarea concursurilor și regulamentelor și procedarea 
conform concursurilor publicate de Secretariatul Provincial pentru 
Agricultură, Economia Apelor și Silvicultură, secretarul provincial 
pentru agricultură, economia apelor şi silvicultură (în continuare: 
secretarul provincial) emite
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MODIFICAREA REGULAMENTULUI
PRIVIND ACORDAREA MIJLOACELOR DE SPRIJIN 

TINERILOR
 ÎN REGIUNILE RURALE DIN TERITORIUL P.A. VOIVODINA 

ÎN ANUL 2021

Articolul 1

În Regulamentul privind acordarea mijloacelor de sprijin tinerilor 
în regiunile rurale din teritoriul P.A. Voivodina în anul 2021 („Buleti-
nul oficial P.A.V.” numărul: 5/2021) articolul 14 alineatul 5 se modifică 
și va avea următorul cuprins:

Termenul pentru realizarea investiţiei în baza devizului este 18 oc-
tombrie 2021 cu excepția investiției Ridicarea noilor răsaduri de pomi 
fructiferi, hamei şi viţă de vie la care termenul de realizare a investiției 
în baza devizului este 30 noiembrie 2021.”

Articolul 2

Modificările Regulamentului intră în vigoare pe data publicării în 
Buletinul oficial al P.A.V.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, 
ECONOMIA APELOR ȘI SILVICULTURĂ

La Novi Sad, 16.08.2021
conform autorizației secretarului provincial

numărul: 104-031-229/2021 din 3.8.2021
SUBSECRETARUL INTERIMAR

Jadranka Savin

„Mențiune:

În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.“ nu se publică Partea specială, în conformitate cu articolul 5 alineatul 2 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor și a altor acte  („Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele: 
54/14, 29/17 şi 12/18).
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PARTEA GENERALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

1203. Hotărârea de modificare a Hotărârii privind înfiinţarea 
organismului de coordonare pentru pregătirea, desfă-
șurarea, monitorizarea și raportarea privind realizarea 
Planului de dezvoltare a P.A. Voivodina 2021-2021;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI 

SILVICULTURĂ

1204. Modificarea Regulamentului privind acordarea mij-
loacelor de sprijin tinerilor în regiunile rurale din te-
ritoriul P.A. Voivodina în anul 2021;

PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

1205. Decizia de avizare a Regulamentului de modificare a 
Regulamentului privind organizarea şi sistematizare 
internă a activităţilor la Centrul Cultural al Voivodinei 
„Miloš Crnjanski;

1206. Decizia de avizare a Hotărârii privind repartizarea 
profitului conform bilanţului pentru anul 2020 pe care 
l-a adoptat Adunarea S.R.L. „Incubatorul de afaceri 
Subotica”;

1207. Decizia de avizare a Hotărârii privind repartizarea 
profitului conform bilanţului pentru anul 2020 pe care 
l-a adoptat Adunarea societăţii comerciale „Incubato-
rul de afaceri Senta”;

1208. Decizia privind încetarea funcţiei secretarului provin-
cial adjunct interimar pentru dezvoltarea regională, 
cooperarea interregională şi autoguvernarea locală;

1209. Decizia privind numirea secretarului provincial 
adjunct interimar pentru dezvoltarea regională, coope-
rarea interregională şi autoguvernarea locală;

1210. Decizia privind numirea secretarului provincial 
adjunct interimar pentru dezvoltarea regională, coope-
rarea interregională şi autoguvernarea locală;

1211. Decizia privind numirea secretarului provincial 
adjunct interimar pentru energetică, construcţii şi 
transporturi;

1212. Decizia privind destituirea directorului interimar al 
Căminului Sanitar “Alibunar”, Alibunar;

1213. Decizia privind numirea directorului interimar al Că-
minului Sanitar “Alibunar”, Alibunar;

1214. Decizia privind destituirea membrului Consiliului de 
administraţie al Muzeului Teatral al Voivodinei din 
Novi Sad;

1215. Decizia privind numirea membrului Consiliului de ad-
ministraţie al Muzeului Teatral al Voivodinei din Novi 
Sad;

1216. Decizia privind autorizarea secretarului provincial 
pentru agricultură, economia apelor şi silvicultură 
pentru încheierea Contractului colectiv la angajatorul 
ÎP „Vojvodinašume”, Petrovaradin.

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

NAȚIONALE

1217. Decizia de aprobare pentru editarea și utilizarea tra-
ducerii manualului Biologie 2, pentru clasa  a II-a de 
liceu, scris în limba și grafia maghiară;

1218. Decizia de aprobare pentru editarea și utilizarea tra-
ducerii setului de manuale Lumea din jurul nostru 2, 
pentru clasa  a II-a a şcolii elementare, în limba și gra-
fia maghiară;

1219. Decizia de aprobare pentru editarea și utilizarea tradu-
cerii manualului Informatică şi calculatoare 8, pentru 
clasa a VIII-a a şcolii elementare, în limba și grafia 
maghiară;

1220. Decizia de aprobare pentru editarea și utilizarea tra-
ducerii setului de manuale Limba maghiară 4, pentru 
clasa  a IV-a a şcolii elementare; 

1221. Decizia de aprobare pentru editarea și utilizarea tra-
ducerii manualului Cultura plastică 7, pentru clasa  a 
VII-a a şcolii elementare, în limba și grafia română;

1222. Decizia de aprobare pentru editare și utilizare a ma-
nuscrisului traducerii manualului Informatică şi cal-
culatoare 5, pentru clasa a V-a a şcolii elementare, în 
limba și grafia română;

1223. Decizia privind aprobarea pentru editare şi utilizare a 
manuscrisului traducerii manualului Istorie 8, pentru 
clasa a VIII-a a şcolii elementare, scris în limba şi gra-
fia croată;

PARTEA ANUNŢURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI ACTIVITATEA DE 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

1224. Concurs public de anunţare a proiectelor pentru reali-
zarea acţiunii „Dreptul la prima şansă”.
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