
 

 

 
 

Nr.11/07.02.2022 
   CATRE, 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE TURISM SIBIU 
 

Spre stiinta: 
Consortiului Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019 
 

ADRESA DE INAINTARE 
  

 Subscrisa Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Sibiu, avand in vedere faptul 
ca pentru implementarea programului Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019, Camera de 
Comert, Industrie si Agricultura Sibiu si-a asumat conform Raportului Constatarilor Efective ale 
Programului RGE Sibiu 2019 responsabilitatile privind “coordonarea strategica a programului, 
coordonarea si implementarea componentei referitoare la implicarea mediului de afaceri, 
parteneriate internationale, nationale, regionale si locale si componentei privind masurile economice 
de sustinere a producatorilor si industriilor de profil” iar la contributia initiala CCIA Sibiu “s-a angajat 
sa puna la dispozitia Programului expertiza manageriala si tehnica pentru implementare, fara o 
contributie din surse propria, dar cu atragerea in program a unor resurse financiare si materiale din 
partea unor parteneri strategici”, va inaintam factura diferentei dintre sumele atrase si diferenta 
cheltuita pentru buna indeplinire a Programului. 
 In speta, conform Raportului Constatarilor Efective ale Programului, pentru buna indeplinire a 
Programului, CCIA Sibiu a cheltuit suma de 338.589,61 lei din fonduri proprii, sume care au fost 
inaintate suplimentar sumei atrase de la sponsori de 935.619,35 lei. 
 Ulterior, conform draftului Procesului verbal al Intalnirii Consortiului SRGE 2019 din 14 Iulie 
2021, s-a discutat acoperirea sumei cheltuite pentru buna indeplinire a Programului din fonduri proprii 
ale CCIA Sibiu de 338.589,61 lei.  
 Tinand cont de faptul ca am preluat Presedentia interimara si atributiile executive, ca la termen 
de 3 ani intervine prescriptia sumelor daca ele nu sunt notificate si ne dorim rezolvarea si clarificarea 
situatiei financiare a sumelor cheltuite suplimentar in 2019, va inaintam alaturat spre decontare 
factura cheltuielilor efectuate urmand ca dumneavoastra sa decontati in masura disponibilitatilor, a 
clarificarii situatiei si a raspunsului membrilor consortiului. Va rog sa intelegeti ca sumele cheltuite 
trebuie asumate si restituite, in acest sens au fost discutii in 2020 in Colegiul de conducere al CCIA Sibiu 
si in Adunarea Generala si cele doua foruri de conducere asteapta clarificarea situatiei care a fost 
prezentata corect de catre conducerea Camerei din acel moment si am datoria si obligatia de a o 
solutiona si a prezenta rezultatul. 
 In speranta clarificarii acestui ultim detaliu ramas in cadrul programului RGE Sibiu 2019 va 
asiguram de intreaga noastra disponibilitate de cooperare si in perspectiva. 
 
Cu stima,                  Sibiu, 07 Februarie 2022 
Octavian Isailă 
Presedinte interimar cu atributii executive al CCIA Sibiu 


