
          ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind modificarea i completarea Regulamentului de organizare i func ionare a Centrului Jude ean

de Informare, Consiliere i Formare Profesional  „PENTRU VOI” Baia Mare
aprobat prin Hot rârea nr. 69/2005

             Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei juridice, administra ie i rela ii publice precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate;

Având la baz  Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea clasific rii activit ilor din economia
national ,
             În baza art. 3, litera b) al Ordinului Comun nr.353/5202/2003 al Ministerului Muncii, Solidaritatii
Sociale i Familiei i al Ministerului Educa iei i Cercetarii privind metodologia de autorizare a furnizorilor de
formare profesionala adultilor,
  În baza art. 3, litera A)  din  HG nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor
de servicii specializate pentru stimularea ocup rii for ei de munca,
 V zând Adresa nr.277 / 2008 a Centrului Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional
„ PENTRU VOI” Baia Mare
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), litera c) i 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei publice
locale, republicat ;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.I. CAP. II , art. 9 alin „Alte atribu iuni „  din Regulamentul de organizare i func ionare a Centrului
Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional  „PENTRU VOI” Baia Mare se modifica cu
urmatoarele activit i :

COD CAEN
actualizat

Denumirea activitatii

7021 Activit i de consultan  în domeniul rela iilor publice i al comunic rii
7022 Activit i de consultan a pentru afaceri i management
7320 Activit i de studiere a pie ei i de sondare a opiniei publice
7430 Activit i de traducere scris i oral  (interpre i)
7810 Activit i ale agen iilor de plasare a for ei de munc
7820 Activit i de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 Servicii de furnizare i management a for ei de munc
8211 Activit i combinate de secretariat
8219 Activit i de fotocopiere, de preg tire a documentelor i alte activit i specializate de secretariat
8299 Alte activit i de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8551 Înv mânt în domeniul sportiv i recrea ional
8552 Înv mânt în domeniul cultural (limbi str ine, muzic , teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559 Alte forme de înv mânt n.c.a.
8560 Activit i de servicii suport pentru înv mânt
8810 Activit i de asisten  social , f  cazare, pentru b trâni i pentru persoane aflate în incapacitate de a se

îngriji singure
8891 Activit i de îngrijire zilnic  pentru copii
8899 Alte activit i de asisten  social , f  cazare, n.c.a.



Art. II. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Direc iei economice;
- Centrului Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional  „ PENTRU  VOI” Baia Mare

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 31 martie 2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs

Contrasemneaz
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