
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
de modificare a Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr. 69/ 2005

 privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare
a Centrului jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional  „PENTRU VOI”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei juridice i administra ie public i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-
financiare i comisiei juridice i de disciplin ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) litera c) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. punctul 1. Art. 7 din Regulamentul de organizare i func ionare a Centrului jude ean de
Informare, Consiliere i Formare Profesional  „PENTRU VOI” aprobat prin Hot rârea Consiliului jude ean
Maramure  nr. 69/2005 se modific i va avea urm torul cuprins: „Finan area Centrului jude ean se asigur
din bugetul special al proiectului, iar dup  încetarea finan rii, din venituri proprii. La finan area centrului pot fi
utilizate sume de la bugetul de stat din fonduri externe, dona ii, din sponsoriz ri sau alte contribu ii din partea
unor persoane fizice sau juridice, din ar  sau din str in tate, din contribu ia persoanelor beneficiare de
activit ile centrului, precum i din alte surse, cu respectarea legisla iei în domeniu.”

Punctul 2. La art.13 din Regulament se adaug  alineatul (2) cu urm torul cuprins: “Pentru realizarea
activit ilor proprii de formare profesional i pentru implementarea unor proiecte, Centrul jude ean de
Informare, Consiliere i Formare Profesional  “PENTRU VOI” poate încheia conven ii civile cu persoane fizice
i persoane juridice.”

Art.2. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei economice;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Centrului jude ean de Informare i Formare Profesional  „PENTRU VOI”.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 10
februarie 2010. Au fost prezen i 35 de consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).
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