
CASA DE ASIGURĂRI A AVOCATILOR DIN ROMÂNIA 
Str. Dr. Râureanu nr. 3·5, et. 3, sect. 5, Bucureşti Tel: 021 .312.39.00 fax : 021.314.21 .36 

Hotărârea nr. 1 3 
Din 01.07.2021 

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor compus din: 

Preşedinte 

Vicepreşedinte 

Membri 

av. Bubatu Mihăiţă 

av. Cojan Constantin 

av. Petroşel Florin Norocel 

av. Gheorghe Reveica Cristina 

Av. Neamţ Mihai Paul 

av. Uţescu Maria 

av. Grigore Gheorghe 

Având în vedere calitatea Casei de Asigurări Avocaţilor din România de unic acţionar al Complexului 
Balnear şi de Recuperare C.A.A. S.R.L. Techirghiol, 

Ţinând cont de faptul că investiţia a fost realizată din fondurile rezultate din gestionarea contribuţiilor 
avocaţilor la fondul de funcţionare, 

Văzând interesul manifestat de avocaţi pentru tratamentele medicale prestate de Complexul 
proprietatea C.A.A. şi pentru acordarea unor facilităţi, 

Analizând situaţia bugetară şi disponibilităţile C.A.A., 
Având în vedere situaţia Complexului Balnear şi de Recuperare C.A.A. S.R.L. Techirghiol, care este 

societate comercială ce funcţionează în baza Legii nr. 31 din 1990 privind societăţile comerciale, pe principii 
economice de profitabilitate, 

În temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale ale avocaţilor, art. 8 alin. (2), art. 53 alin. (1) lit. a), e) şi z), din Statutul C.A.A. 

CONSILIUL 
CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 - Se aprobă de principiu, pentru avocaţii activi şi avocaţii pensionari ai sistemului C.A.A., 
acordarea unei reduceri de 10% din costul unui sejur standard în cadrul Complexului Balnear al C.A.A. 
Corpore Sano din Techirghiol începând cu anul 2022. 

Art. 2- Facilitatea prevăzută de art. 1 se suportă din fondul de funcţionare al C.A.A. în limita bugetului 
ce va fi aprobat cu această destinaţie în anul 2022. 

Art. 3 - C.A.A. va elaborarea până la data de 30.11.2021 "Criterii de acordare" a facilităţilor propuse 
prin prezenta hotărâre, criterii care se vor face publice pe site-ul www.caav.ro. 

Art. 4- C.A.A. va solicita Consiliului U.N.B.R., până la data de 30.11.2021, aprobarea acestei poziţii de 
cheltuială bugetară, în conformitate cu prevederilor art. 8 alin. (2) din Statutul C.A.A. 

Art. 5 - C.A.A. va realiza împreună cu conducerea Complexul Balnear şi de Recuperare Corpore Sano 
din Techirghiol o evaluare privind interesul manifestat de membri C.A.A. nă în prezent pentru serviciile 
oferite de Complexul Balnear, evaluare pe baza căreia va realiza o estima iitoare pentru propunerea de 
buget necesar ce va fi alocat acestei activităţi în exerciţiul financiar al anul i 2 22. 

Preşedinte, 

av. Bubatu Mihăi ă 


