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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 21.05.2021

Nr.

Subiecte pe ordinea de zi

Rezoluțiile Consiliului de Administrație
Se aprobă procesul verbal al ședinței C.A.A. din data de
27.04.2021;

01
crt.

Aprobare proces verbal 27.04.2021

02

Managerul societății a prezentat activitatea pe anul 2020 și
măsurile adoptate pentru depășirea crizei generate de pandemie;
Analiza activității Complexului Balnear Techirghiol și a
Consiliul de Administrație solicită managerului societății ca
investițiilor ce urmează a se realiza
(Extinderea Complexului Balnear și de Recuperare precum împreună cu managerul de proiect să prezinte, spre a fi discutat și
aprobat, un referat cu eșalonarea lucrărilor de extindere a
și noua investiție Corpore Sano 2)
complexului balnear;

03

Se solicită Filialei Prahova mai multe informații despre sediul ce
se dorește a fi achiziționat:
- Valoarea imobilului
- Cota parte pe care o va deține Filiala
Filiala Prahova a C.A.A. solicită aviz favorabil în vederea
- Modul cum se va efectua plata, integral sau eșalonat;
achiziționării unui imobil cu destinație sediu împreună cu
C.A. al C.A.A. stabilește ca cererea să fie reanalizată după ce va
Baroul Prahova.
fi comunicat răspunsul și după ce Filiala Prahova își va achita
toate datoriile către fondul de rezervă și fondul de funcționare;

04

05
06

07
08

Filiala Brașov a C.A.A. – Scrisoare deschisă adresată Se decide - să se solicite filialelor și barourilor invocate în
Congresului Avocaților, Consiliului U.N.B.R și Consiliului scrisoarea deschisă a Filialei Brașov un punct de vedere cu privire
de Administrație al C.A.A.
la corectitudinea afirmațiilor din respectiva scrisoare.
Plan de control al Filialelor C.A.A. în anul 2021
Filiala Tulcea a C.A.A.- avizare consiliu nou ales

Se supune la vot și se aprobă ”Planul de control” al filialelor pe
anul 2021;
Cu unanimitate de voturi se avizează favorabil noul Consiliu de
Administrație al Filialei Tulcea;

Situația deciziilor de pensie emise în perioada 28.04.21.05. 2021

Se prezintă și se ia act de situația dosarelor soluționate

Diverse

S-au discutat diverse probleme de ordin intern.
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