
Decizia nr. 1 / 18.02.2021

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în
sesiune ordinară la data de 18 februarie 2021, ora 11.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi
art. 15, din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 Preşedinte – dl. Gabriel Vlădut, reprezentant IPA CIFATT CRAIOVA; 
 Vicepreşedinte – dl. George Moţăţăianu, reprezentant EXPOOLTENIA SRL;
 Membru – INAS SA, reprezentat prin dl. Constantin Ciolofan 
 Membru – PARC-TURISM SA, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. 

Constantin Răducănoiu d-lui Gabriel Vlăduț;
 Membru – PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentat prin împuternicire emisă de către     

d-na Tatiana Pâslaru d-lui Gabriel Vlăduț
 Membru –PISCINA LUX SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către  d-na Silvia 

Sandu d-lui Gabriel Vlăduţ; 
 Membru – STEEL CONSTRUCT SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către  dl. 

Vasile Cioroiu d-lui Gabriel Vlăduţ;
 Membru - MOVIPLAST SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Fira 

Virgil d-lui Gabriel Vlăduț;

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

1. Aproba, cu unanimitate de voturi, pct. 1 de pe ordinea de zi : Raportul de activitate al
Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru perioada 3 decembrie 2020 – 12 februarie
2021.

2. Ia act de procesul verbal al comisiei centrale de inventariere a patrimoniului Camerei
de Comert si Industrie a judetului Dolj la data de 31.12.2020, inregistrat sub nr. 1229/18.01.2021
și aproba, cu unanimitate de voturi, conținutul acestuia.

a. Aprobă, cu unanimitate de voturi, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar,
așa  cum  au  fost  prezentate  in  anexele  la  procesul-verbal  al  comisiei  pentru  inventarierea
materialelor  de  natura  mijloacelor  fixe,  obiectelor  de  inventar,  imobilizari  corporale  si
necorporale  – Mijloace fixe propuse spre casare (valoare de achizitie  15.817, 61 lei,  valoare
ramasa 0 lei) și Obiecte de inventar propuse spre casare (valoare de inventar 1.450 lei, integral
recuperată pe cheltuieli);

b.  Aprobă,  cu unanimitate  de voturi,  trecerea debitelor  pe pierderi  din creante,  pentru
debitorii  DONVIO  SISTEM  SRL  si  EVADOM  CONSULT  SRL,  radiată  din  Registrul
Comerțului, precum si pentru facturile emise inainte de 31.12.2017, conform art. 2517 Cciv.
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3.  Validează,  cu  unanimitate  de  voturi,  prelungirea  contractului  auditorului  financiar,
CIEL AUDIT CONSULTING S.R.L., in conformitate cu prevederile art. 35 și 38 din Statutul
CCI Dolj, pentru o perioadă de 4 ani, urmând ca propunerea să fie supusă aprobării Adunării
Generale.

4.  Aprobă,  cu  unanimitate  de  voturi,  ca  Adunarea  Generală  Ordinară  a  membrilor
Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj, să fie convocată, pentru data de 8 aprilie 2021,–
prima  convocare,  respectiv,  16  aprilie  2021,  pentru  cea  de-a  doua  convocare,  in  situatia
neintrunirii cvorumului la prima convocare. 

Aprobă, cu unanimitate de voturi, ca Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Camerei
de Comerț și Industrie a județului Dolj să se desfășoare, intr-o altă locație, cu o capacitate de 300
-  400  persoane,  cu  respectarea  normelor  de  prevenire  a  răspândirii  virusului  SARS-CoV-2
instituite de autoritățile competente. Locația va fi aprobată în următoarea ședință a Colegiului de
Conducere al  Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj.

5.  Dl.  Constantin Ciolofan,  reprezentant  INAS SA, propune completarea ordinii  de zi
pentru Adunarea Generală Ordinară a membrilor Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj
cu urmatorul  punct:  “Validarea  deciziilor  Colegiului  de Conducere al  Camerei  de Comerț  și
Industrie a județului Dolj, pentru mandatul aprilie 2017- aprilie 2021”.  Membrii Colegiului de
Conducere al CCI Dolj aprobă, cu unanimitate de voturi, propunerea d-lui. Constantin Ciolofan,
reprezentant INAS SA.

 Aproba,  cu  unanimitate  de  voturi,  ordinea  de  zi,  așa  cum a  fost  completată,  pentru
Adunarea Generala Ordinară a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj, care
urmează a fi convocată pentru data de 8 aprilie 2021, prima convocare, respectiv 16 aprilie 2021,
pentru cea de-a doua convocare, in situatia neintrunirii cvorumului la prima convocare. 

6.  a.  Validează,  cu  unanimitate  de  voturi,  dobândirea  calităţii  de  membru,  in  baza
prevederilor  art.  27 pct.  14 din Statutul  C.C.I.  Dolj,   pentru următoarele  societăţi:  CARDIO
HELP  S.R.L.,  FREEMAN  S.R.L.,  SORFLOR  NEW  FARM  S.R.L.,  MDM  DISTRIBMAR
PAPER  S.R.L.,  DORA-CRIS  FARM  S.R.L.,  PINI  RAZZA  S.R.L.,  FESOCO  S.R.L.,
AUTENTINTIC ART S.R.L., ANDREI DEXU S.R.L., ACOBEST S.R.L., AL –SHEFA FARM
S.R.L., VLADOOR SMART S.R.L.

 b. Valideaza, cu unanimitate de voturi, pierderea calităţii de membru, conform art. 14
alin. 1 lit. a coroborat cu art. 27 pct. 14  din Statutul C.C.I. Dolj,  pentru urmatoare societati:
ALLIANTZ TIRIAC ASIGURARI SA, AS COMPUTER CRAIOVA, ELECTROPUTERE AIT,
JIUL SA, KRONOCOLOR S.R.L.,  MAT SA CRAIOVA, MEDICAL ESTETIC LINE S.R.L.,
NETROM S.R.L., POLICOLOR EXIM S.R.L., ROBRICONS S.R.L., SIGNUM S.R.L.

7. Dl. Președinte, Gabriel Vlăduț, informează membrii Colegiului de Conducere despre
faptul că CCI Dolj este membru al grupului de lucru in cadrul Programul National de Redresare
si  Reziliența,  prezentându-se  proiectele  propuse  de  către  Consiliul  Județean  Dolj  la  nivelul
județului.

Dl.  George  Moțățăianu,  reprezentant  al  EXPOOLTENIA S.R.L.,  propune ca  numărul
membrilor Colediului de Conducere să fie redus de la 11 membri la 7 membri, având în vedere
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numărul  total  al   membrilor  Camerei  de  Comerț  și  Industrie  a  județului  Dolj.  Se  apobă  în
unanimitate propunerea d-lui George Moțățăianu, urmâd ca ordinea de zi a Adunării Genereale
sa fie completată cu următorul punct : 

“Aprobarea propunerii de reducere a numărului membrilor Colegiului de Conducere al
CCI Dolj de la 11 membri la 7 membri , precum si modificarea articolului 25 pct. 1 din Statutul
Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj urmând a avea următorul conținut: - Colegiul de
Conducere se compune dintr-un număr de 7 membri, din care 6 membri ce se aleg de către
Adunarea generală prin vot secret, pe baza candidaturii depuse în scris sau verbal şi unul este
de drept, respectiv Preşedintele al cărui mandat încetează, în situaţia în care nu mai doreşte să
candideze.”

PREŞEDINTE,

Gabriel VLĂDUŢ

Secretariatul Tehnic,

Cons. Jur. Mirela Becherescu
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