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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  27.04.2021 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Subiecte pe ordinea de zi 

 

 

 

Rezoluțiile Consiliului de Administrație 

01 Aprobare proces verbal 25 martie 2021, 01 aprilie 2021 Aprobat 

02 Filiala Iași a C.A.A. – solicitarea inițială de aprobare 

program social și completările ulterioare 

Se aprobă programul social al Filialei Iași 

03 Referat privind situația cheltuielilor cotă parte a C.A.A.,  la 

regia clădirii din Str. Dr. Dumitru Râureanu nr. 3 – întocmit 

de d-na contabil șef, Melania Gheorghe 

 

 

Prezentare – se ia la cunoștință și se propune inițierea unei 

întâlniri cu reprezentanții Baroului București 

04 Referat privind concediul și indemnizația de risc maternal- 

întocmit de d-nul Klaus Rîpanu, șef departament 

metodologie 

Prezentare  

05 Referat privind achiziționarea unui xerox și a unui scanner, 

urmare a apariției problemelor cu scanarea pe actualul 

copiator (în chirie) existent la sediul C.A.A.   întocmit de d-

nul Klaus Rîpanu, șef departament metodologie 

 

Se amână pentru identificarea  unei soluții de închiriere 

avantajoasă pentru C.A.A. 
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06 Prezentarea Protocolului încheiat cu  Casa Națională de 

Pensii Publice privind colaborarea pentru evaluarea 

capacității de muncă a avocaților – prezintă d-na director 

executiv Ileana Ciutan 

Este prezentat protocolul încheiat cu Casa Națională de Pensii 

Publice și se hotărăște postarea acestuia pe site-ul C.A.A. 

07 Hotărârea nr. 1 a C.A.A., din 31.01.2020,  privind 

procedura de eșalonare a obligațiilor de plată restante la 

fondurile C.A.A. (forma adoptată în ședința C.A. a C.A.A. 

din  31.01.2020 și variantele propuse pentru modificarea 

hotărârii) 

Se aprobă Hotărârea 1/2020 modificată și completată. 

Hotărârea va fi comunicată Filialelor C.A.A și postată pe site. 

 08 Filiala București-Ilfov a CAA solicită aprobarea 

programului social ” Respect și sprijin pentru pensionarii 

Filialei București-Ilfov”   

 

Se aprobă programul social al Filialei București – Ilfov. 

   09 

 

 

Filiala București-Ilfov a C.A.A. solicită aprobare  pentru 

modificarea  organigramei  

 

Se aprobă noua organigramă a Filialei București – Ilfov. 

     


