
 
Raport situație sediu 

 
Situația sediului în acest moment se prezintă după cum urmează: 
 
- există un contract semnat între proprietarul actual al clădirilor aflate în Sibiu strada 
Telefoanelor nr.1 și Camera de Comerț prin care Camera de Comerț închiriază etajul 
numărul doi compus din cinci încăperi cu destinația de birou, grup sanitar și hol acces, 
contract care poate fi prelungit cu acordul ambelor părți având chiria de 900 € pe 
lună . 

- S-a procedat la negocierea prelungirii contractului între părți, actualul proprietar al 
clădirii exprimând intenția de prelungire pana la sfarsitul anului 2022,  în condițiile în 
care prețul pe metru pătrat al contractului crește de la la 12 € pe metru pătrat, cu 
măsurarea exacta a suprafeței închiriate. Domnul Președinte care a purtat 
negocierile nu-și asumă creșterea valorii chiriei și o supune la vot colegiului de 
conducere pentru transparență și decizie a organizației. 

- De menționat este faptul că deși în anul anterior contractul a prevăzut doar etajul 
doi al clădirii, Camera de Comerț a folosit întregul imobil actual, momentul la care au 
început predarea spațiilor neînchiriate fiind luna februarie 2022. În aceste condiții 
considera întemeiata solicitarea proprietarului de a crește prețul solicitat și o decizie 
de onoare și fair-play să fie achitată chiria de 12 € pe metru pătrat până la sfârșitul 
anului 2022. 

- De asemenea s-a constatat de către Consiliul Director faptul că mai există de 
recuperat din sumele plătite ca și cheltuială de curent pentru chiriași de la parterul 
clădirii o sumă de peste 61.000 RON reprezentând contravaloarea curent înregistrat 
pe subcontoarele chiriașilor. Situația apărut datorită faptului că proprietarul nu am 
procedat la transferarea contractele de utilități si sumele nu au fost facturate 
proprietarului. Sumele în cauză vor fi facturate proprietarului clădirii urmând ca 
acesta să recupereze sumele de la chiriași. Suma exactă va fi calculată în cursul 
acestei luni odată cu transferarea contractelor de utilități gaz și curent de către 
proprietar pe numele lui, și facturata ca atare.  

- În acest moment este în curs eliberarea ultimelor spații în care mai există obiecte și 
documente de arhivă în acest sens fiind semnat un contract de comodat pentru 
suprafața de 100 m² în cadrul unei hale industriale unde mai aveam depozitate 
diverse lucruri și unde vor fi transferate articolele de inventar și arhiva până la 
soluționarea noului sediu al Camerei de comerț. In acest sens s-a luat legătura cu o 
companie care va asigura transportul bunurilor la un preț de 168 RON per oră pentru 



mașină care include două persoane pentru manipularea obiectelor și arhive . în cazul 
în care vor fi necesare persoane suplimentare se mai adaugă 100 RON pe oră pentru 
aceste două persoane. 

- S-a evaluat și prelucrare arhivei pentru predare, costurile pentru sutele de metri 
liniar de arhivă existenți în posesia camerei fiind în acest moment o cheltuială care 
nu considerăm că merită acoperită, prețul fiind în jurul la 500 RON pe metru liniar de 
arhivă procesată. În acest sens propunem păstrarea arhivei în cutii de carton până la 
momentul în care va putea fi prelucrată și stocată în noul sediu al Camerei de comerț. 
Specificăm faptul că arhiva cuprinde din câte cunoaștem în acest moment 
documentele de după revoluție până la zi și considerăm că merită aprofundată arhiva 
inclusiv un elaborarea unui eventual istoric al Camerei de după revoluție până în 
zilele noastre. 
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