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Ordinea de zi si Rezoluțiile
Privind subiectele aflate pe ordinea de si a Ședinței de Consiliu de Administrație
A Casei de Asigurări a Avocaților din România
din 25.03.2021
Nr.

Subiecte pe ordinea de zi

Rezoluțiile Consiliului de Administrație

01
crt.
02

Aprobare proces verbal al ședinței C.A. al C.A.A. din 25.02.2021 S-a aprobat procesul verb al ședinței din 25.02.2021

03

Complex Balnear și de Recuperare CAA S.R.L. – Solicită
aprobarea înființării de Cabinete Medicale cu specialitate
Recuperare, Medicină fizică și Balneologie, în structura actuală
a societății

04

Analiza propunerii ca C.A.A., în calitate de asociat unic al Amânat pentru prezentarea unor propuneri concrete de reducere a
Corpore Sano, să acorde o reducere a costului de tratament costului de tratament pentru avocați la Complexul Balnear și de
pentru avocații care nu solicită bilete de tratament în baza Recuperare C.A.A. S.R.L. Techirghiol.
asigurării din sistemul public.

05

Amânat, au fost solicitate completări la programul social pentru care a
Filiala Iași a C.A.A. – completare la solicitarea inițială de
cerut aprobare Filiala Iași
aprobare a programului social

06

ANAF – Direcția Generală de Informații Fiscale propune
încheierea unui protocol de colaborare privind transmiterea
de către C.A.A. a unor informații necesare activității de
executare silită, respectiv furnizarea informațiilor cu privire la
veniturile din pensii ale contribuabililor

Complex Balnear și de Recuperare CAA S.R.L. – Analiza A fost aprobat bilanțul pe anul 2020 al Complexului Balnear și de
situațiilor financiare și aprobare bilanț
Recuperare C.A.A. S.R.L. Techirghiol
S-a aprobat înființarea de Cabinete Medicale cu specialitate
Recuperare, Medicină fizică și Balneologie pentru tratament în
ambulatoriu la Complexul Balnear și de Recuperare C.A.A. S.R.L.
Techirghiol

S-a aprobat încheierea unui protocol de colaborare cu ANAF
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07

Regulamentul de regularizare a contribuțiilor
amendamentele Comisiei Permanente a U.N.B.R.

08

Referat privind plata serviciilor suplimentare,
dezvoltatorul Programului Gestiune avocați

09

10

11

cu

către

Propunere de îmbunătățire aspect site www.caav.ro

S-a aprobat Proiectul de Regulament de regularizare a contribuțiilor
avocaților cu o modificare la art. 10, proiect de a fost înaintat pentru
aprobare Consiliului U.N.B.R.
A fost aprobat Referatul privind plata serviciilor suplimentare, către
dezvoltatorul Programului Gestiune avocați
S-a aprobat realizarea unui proiect care să asigure îmbunătățirea
grafică și de conținut a site-ului www.caav.ro

A fost prezentată situația deciziilor de pensie emise în perioada
Situația dosarelor de pensii soluționate în intervalul
25.02.2021 – 25.03.2021
25.02.2021 -25.03 2021
Diverse
Filiala Constanța a CAA – solicitare avizare Consiliu de
Administrație nou ales

A fost aprobat noul Consiliu de Administrație de la Filiala Constanța
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