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Ordinea de zi si Rezoluțiile  

Privind subiectele aflate pe ordinea de zi a Ședinței de Consiliu de Administrație 

al Casei de Asigurări a Avocaților din România din 26 Iulie 2022  
  
  
  
  

Nr. 

Crt.  Subiecte pe ordinea de zi  Rezoluțiile Consiliului de Administrație  

  

01  Stadiul investiției de la Complexul 

Balnear și de Recuperare al C.A.A. de 

la Techirghiol.  

a) Act adițional nr. 1 la contractul 

de prestări servicii profesionale 

de specialitate nr. 

272//18.05.2017 – servicii de 

proiectare și întocmire 

documente necesare autorizării 

modificărilor la Corpore Sano 1 

b) Acte referitoare la proiectul 

Corpore Sano 2 

 La ședință participă dirigintele de șantier care prezintă evoluția lucrărilor de la ultima discuție 

purtată în ședința de Consiliu de administrație. Acesta prezintă stadiul modificărilor propuse la acoperiș și 

fațadă, conform soluției tehnice identificate care presupune realizarea unei economii substanțiale, datorită 

înlocuirii fierului (al cărui preț a crescut foarte mult) cu materile alternative fiabile și mai ieftine.  

 Dintre toate soluțiile optime pentru această lucrare s-a ajuns la concluzia că cea mai bună variantă 

ar fi o fațadă tip alubond, o fațadă ventilată propusă de architect. 

 Analizând stadiul actual a rezultat că lucrarea de extindere este finalizată în proporție de cca. 45%. 

 Au fost purtate discuții și despre un act adițional solicitat de constructor datorită creșterii prețurilor 

la materialele de construcții, combustibili și energie. Se va realiza o analiză având în vedere procentele de 

creștere consemnațe în Buletinul Constructorilor în funcție de evoluția prețurilor comunicată de Institutul 

Național de Statistică. 

 Au fost analizate și aprobate factura aflată în curs de decontare de la Corpore Sano 2 unde a fost 

demarat contractul de proiectare. 
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02  
Referat privind acordarea reducerii de 

10 % din costul unei cure de tratament 

balnear la Complexul Corpore Sano a 

C.A.A. – pentru un număr de 2 avocați 

solicitanți 

 Au fost analizate și aprobate cererile avocaților care au solicitat acordarea reducerii de 10% din 

costul unei cure de tratament la Complexul Balnear și de Recuperare Techirghiol. 

03 Filiala Dolj a C.A.A. – solicită avizarea 

investiției în sumă de 20.000 lei, pentru 

”Execuția lucrărilor de refacere a 

esplanadei din fața sediului Baroului 

Dolj” 

 Au fost verificate documentele care au stat la baza solicitării Filialei Dolj a C.A.A. 

 A fost amânată luarea unei decizii până la ședința viitoare pentru a analiza și ultimele documente 

solicitate filialei și baroului. 

 

04 
Referat privind solicitarea de transfer a 

unei doamne avocat de la Filiala Dolj a 

C.A.A. 

 La solicitarea Filialei Dolj au fost analizate documentele înaintate și s-a hotărât că se poate acorda 

transferul doamnei avocat către Filiala Mehedinți. 

  


