
 
 

P R O I E C T   D E   H O T A R A R E 
 
     Hotarare nr. 4 
 

Colegiul de conducere al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Sibiu,  
cf art 33 din statut, si tinand cont de situatia prezentata de Consiliul Director privind faptele 
d-lui Aldea Gheorghe care a actionat fara a avea drepturi executive sau incuviintarea 
Colegiului de conducere/Adunarii Generale conform statutului pentru: 
- preluarea ilegală a controlului conturilor organizației prin obținerea unei semnături în bancă 

fara drept (acest drept apartine cf art.93 din statut Directorului General Adjunct al Camerei) 
- Realizarea dispoziției de transfer de 725000 € din banca Transilvania către Banca 

Transilvania la data de 16.09.2020 
- Dispoziția de transfer plata facturii către biroul notarial în valoare de 20.577,25 lei la data 

de 16.09.2020 
- Realizarea unui contract de depozit bancar de 579000 € cu prelungire și capitalizare lunara 

la data de 16.09.2020 
- Ordin de vânzare valută suma de 4500 € contravaloarea 21.631,5 transferați în contul de lei 

la data de 16.09.2020 
- Cererea de executare silită la data de 05.03.2021 suspendată la data de 24.05.2021 în urma 

deciziei Adunarii generale 
- Angajare de cheltuieli de executare în sumă de 68.171,78 lei renegociate în urma decizia 

adunării generale de suspendare a execuției de executivul C.C.I.A Sibiu la suma de 1000 
RON + TVA 

- Contract de asistență juridică susținere cerere deschiderea procedurii insolvenței la data de 
30 martie 2021 în valoare de 1500 lei + TVA 

- Contract de asistență juridică asistență și reprezentare dosar 1291/85/ 2016 la data de 22 
septembrie 2020 în valoare de 1500 RON + TVA 

- Împuternicirea avocațială la data de 30.03.2021 
 
Mandatează pe doamna avocat Chelaru Anamaria-Gabriela pentru atragerea răspunderii 
civile și penale în ce privește acțiunile fostului președinte Aldea Gheorghe pentru creanța 
detinuta in acest moment de catre C.C.I.A Sibiu, în baza încadrării juridice a doamnei avocat 
care cunoaște situația creanței și procesele în care suntem atrași conform raportului 
prezentat. Această răspundere va trebui să cuprindă si valoarea creanței, valoarea dobânzilor, 
cheltuielile suplimentare generate de achiziția aceste creanțe, și prejudiciul de imagine și 
financiar generat Camerei prin acțiunile domniei sale, și recuperarea acestor sume. 
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