
 
 

Raport situatia membrilor C.C.I.A Sibiu 
 

Colegiul Director, in baza deciziei Adunarii Generale a Camerei de Comert, Industrie si 
Agricultura a Judetului Sibiu din data de 14 Mai 2021 a procedat la curatarea bazei de date 
(stergerea din baza de date) a companiilor care nu au achitat factura de cotizatie mai mult de 
3 luni. 

De asemenea trebuie mentionat ca in adunarea Colegiului de Conducere din data de 
27 Mai 2021 in care s-a ridicat problema calitatii de membru a unora dintre firmele prezente 
la sedinta, Consiliul Director a prezentat situatia statutara iar doua dintre companiile prezente 
(Palace Dumbrava S.R.L. si Alcomsib S.A. ) au sustinut ca inregistrarile contabile ale Camerei 
nu corespund cu cele ale companiilor, afirmand ca au cotizatia platita la zi. Directorul General 
a propus ca cele doua companii sa participle la Colegiu sub conditie, urmand sa fie reverificate 
evidentele contabile. In cazul in care dupa verificare se va constata ca nu sunt achitate 
cotizatiile in conditiile statutului, votul companiei/companiilor respective a fi anulat, calitatea 
de membru a acestora fiind considerata incetata de la data indeplinirii conditiilor respective 
din Statut. Propunerea a fost aprobata cu vot unanim. In aceeasi situatie se aflau si companiile 
Ambient S.R.L., Aria S.R.L. si Vicla Impex S.R.L. conform evidentei Camerei. 

Astfel, dupa reverificarea evidentelor contabile si datorita faptului ca nici una dintre 
companii nu a venit cu dovezi in sustinerea afirmatilor din sedinta de colegiu, Colegiul Director 
a constatat faptul ca in contabilitate cotizatiile firmelor din colegiu Alcomsib S.A., Ambient 
S.R.L., Aria S.R.L., Palace Dumbrava S.R.L., si a membrilor supleanti Redal S.R.L.,  Vicla Impex 
S.R.L. nu au fost achitate pentru anul 2020 pana la data de 31 Decembrie 2019 respectiv 
pentru anul 2021 pana la data de 31 Decembrie 2020 asa cum prevede articolul 21 din statut. 

In consecinta, aceste companii au pierdut calitatea de membru cu data de 01 Ianuarie 
a anului in care nu au achitat Cartea de Aur obligatorie pentru membrii colegiului conform 
statutului. 

In urma alegerilor din luna Noiembrie 2019, membrii Colegiului aveau obligatia sa 
achite Cartea de Aur pana la data de 31.12.2019. 

Drept urmare, constatam in special faptul ca in baza articolului 73 din Statut, calitatea 
de Presedinte a d-lui Aldea Gheorghe a incetat la data de 01.01.2020, data cu care este 
considerat demisionat. Astfel, procedura de retragere a calitatii de membru simultan cu 
pierderea tuturor functiilor detinute de catre Colegiul de Conducere si contestatia d-lui Aldea 
nu mai au obiect, aceasta fiind dezbatuta datorita faptului ca s-a pus in discutie faptul ca ar fi 
o greseala in contabilitate. 

Listele de membrii ale Colegiului si de membrii a C.C.I.A Sibiu au fost actualizate, 
Colegiul publicat pe site-ul Camerei avand Statutar un numar de 11 membri si rezerva un 
membru supleant. 
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