
Draft al Procesului Verbal al Întâlnirii Consorțiului Sibiu Regiune Gastronomică 

Europeană 2019 din 14 iulie 2021 

 

 

Prezenți : Doamna Daniela Cîmpean – Președinta Consiliului Județean Sibiu, Doamna 

Astrid Fodor – Primarul Municipiului Sibiu, Domnul Eugen Iordănescu – Director General 

al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu, Domnul General de Brigadă Ghiță 

Bârsan -  Comandant al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Domnul 

Alin Chipăilă – Președinte al Asociației Județene de Turism Sibiu. 

 

1. Stabilirea destinației soldului bugetului Programului Sibiu Regiune 

Gastronomică Europeană 2019 din cadrul Asociației Județene de Turism Sibiu 

Conform raportului de audit efectuat în cursul anului 2020 privind verificarea și 

certificarea sumelor cheltuite de Asociația Județeană de Turism Sibiu (AJTS) și 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu (CCIA), soldul necheltuit rămas în 

contul AJTS este de 228.079,58 RON. Din acest sold, în cursul anului 2020 au fost 

achitate facturi în valoare totală de 43.060,20, rămânând un sold efectiv de 

185.019,38. 

Având în vedere faptul că în cadrul mandatului său de coordonare strategică a 

Programului SRGE2019 CCIA a cheltuit pentru buna îndeplinire a Programului, pe lângă 

fondurile atrase de la partenerii economici, suplimentar suma de 338.589,61 RON, 

membrii Consorțiului au decis transferul soldului Programului SRGE rămas în conturile 

AJTS către CCIA pentru acoperirea parțială a sumelor suplimentare cheltuite. 

Prezentul proces verbal va fi trimis și către membrii Consorțiului care nu au fost 

prezenți la întâlnire pentru aprobare și asumare, urmând ca transferul soldului să se 

facă în urma acceptării de către toți membrii Consorțiului care au contribuit financiar 

la realizarea acestui buget. 

 

2. Acoperirea diferenței dintre sumele suplimentare cheltuite de CCIA și soldul 

transferat de către AJTS 

În baza minutei întâlnirii Consorțiului în care CCIA a fost mandatată să asigure 

coordonarea strategică a Programului, atragerea de fonduri de la parteneri economici 

și efectuarea de cheltuieli care să asigure implementarea cu succes a Programului, a 

Acordului de Parteneriat semnat de membrii Consorțiului și a raportului de audit 

privind cheltuielile din cadrul Programului SRGE, AJTS va transmite o solicitare 

argumentată către Consiliul Județean Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu și Primăria 



Municipiului Mediaș pentru acoperirea deficitului bugetului SRGE, în cuantum de 

153.570,23 RON. 

În urma aprobării și finanțării de către cele 3 entități, suma respectivă, încasată de 

AJTS, va fi transferată către CCIA. 

 

3. Raport privind activitatea și sustenabilitatea Programului SRGE 

CCIA și AJTS vor conlucra pentru realizarea unui raport de activitate a Programului, 

care va cuprinde și propuneri privind continuarea activităților legate de gastronomie 

ca vector de dezvoltare locală, forma de continuare a implicării regiunii Sibiu în 

cadrul Institutului Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism, precum și o 

propunere de buget în acest sens. 

Termenul de predare pentru acest raport este luna octombrie 2021. 

 

Întocmit de: 

Alin Chipăilă 


