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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 29 Septembrie 2022 
 
 
 
 

Nr. 

Crt. 
Subiecte pe ordinea de zi Rezoluțiile Consiliului de Administrație 

 

01 
Aprobarea procesului verbal a ședinței C.A. al 

C.A.A. din 25 august 2022 

Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi 

 

02 

 

Stadiul investiției de la Complexul Balnear și de 

Recuperare al C.A.A. de la Techirghiol.  

 

Se prezintă membrilor Consiliului de administrație importanța noului complex balnear ce se va 

construi la Techirghiol, faptul că va aduce multiple beneficii, unele dintre ele fiind influențate și 

de conjunctura legislativă actuală dar și cea generată de războiul din Ucraina, astfel că se dorește 

ca pacientul să nu fie nevoit să plece din incinta acestuia pentru efectuarea unor analize 

suplimentare, cum ar fi RMN-ul sau alte proceduri avansate ci acestea să poată fi oferite în cadrul 

complexului. 

   Investiția care se va realiza va fi una profitabilă, pornind și de la experiența acumulată cu 

actualul complex Corpore Sano 1, care deși a tranzitat perioade de criză a funcționat rentabil. 

   Se dorește să se extindă numărul de proceduri efectuate în prezent și se intenționează ca acest 

nou complex balnear să devină ”numărul 1” la nivel european. 

   Se apreciază că din momentul obținerii avizului de construcție și identificării sursei de finanțare, 

în maxim 24 de luni, construcția ar putea fi finalizată.  

   Referitor la Corpore Sano 1 a existat o mică întârziere în desfășurarea lucrărilor datorită situației 

găsite în teren și cea generată de războiul din Ucraina, dar se va recupera. În aceste vremuri dificile 

mulți constructori au oprit lucrările și este important că cel ales de C.A.A. a rămas și a continuat 

lucrările. 
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   Datorită pierderilor avute urmare a majorării prețurilor constructorul a solicitat încheierea unui 

act adițional actul aditional prin care se aduc câteva modificări la contractul inițial încheiat. 

   Se prezintă în continuare legislația adoptată pentru sistemul public care poate fi utilizată și 

invocată și în situația cu care ne confruntăm în prezent urmare a solicitării constructorului de a 

majora prețul contractului încheiat: Ordonanţa nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal - bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, Ordonanţa de urgenţă 

nr.47/2022 care cuprinde și o formulă de calcul pentru ajustarea prețurilor, care are la bază indicii 

IPC (Indicii Prețurilor de Consum) comunicați de Institutul Național de Statistică. 

   Sunt prezentate și principalele modificări propuse în actul adițional ce urmează a se încheia 

între C.A.A. și S.C. Civicon. 

   Se efectuează o simulare de calcul folosind indicatorii de pe site-ul Institutului Național de 

Statistică pentru a arăta cum s-a ajuns la indicele de ajustare propus prin actul aditional. 

   Conform calculelor efectuate rezultă că, pe total, va fi o creștere de cca. 8-9% (corecție), pentru 

sumele achitate până în prezent.   

   După discuțiile purtate și lămuririle aduse de managerul de proiect și dirigintele de șantier 

precum și de către comisia din cadrul C.A.A. care se ocupă cu monitorizarea investiției se supune 

la vot aprobarea Actului adițional în forma propusă și acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

03 
Acțiune depusă în instanță, de un număr de opt 

avocați, privind majorarea punctului de pensie cu 

indicele de inflație 

Se prezintă solicitarea înaintată de cei opt avocați cu privire la actualizarea punctului de pensie și 

se aprobă cu unanimitate de voturi avocatul care va reprezenta C.A.A. în acest dosar precum și 

onorariul acordat. 

 

04 Raport de control de la Filiala Vâlcea a C.A.A. 

Sunt prezentate constatările și  măsurile propuse.  

Raportul de control pentru Filiala Vâlcea a C.A.A. este supus la vot și se aprobă cu unanimitate 

de voturi. 

 

05 
Aprobare Plan de control pentru perioada 2022-

2023 și prezentarea stadiului realizării măsurilor 

stabilite prin rapoartele de control încheiate în 

perioada 2021-2022 

Este prezentat Planul de control care a fost completat cu câteva obiective în plus față de cel 

precedent, iar filialele rămase neverificate Gorj și Bacău au fost incluse în noul plan de control. 

   Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu consideră că este bine că ne propunem să verificăm cât 

mai multe filiale dar putem avea și critici dacă nu realizăm planul de control, având personal 

insuficient la departamentul control. Trebuie angajat personal suplimentar pentru a susține 

activitatea de verificare, iar filialele trebuie să își întărească disciplina financiară și să se implice 
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în controlul avocaților restanțieri pentru a evita prescripția sumelor datorate cu titlu de contribuții 

și majorări de întârziere. 

   Se prezintă și solicitarea Filialei Prahova a C.A.A. care a fost formulată prin adresa de 

comunicare a modului de implementare a măsurilor stabilite prin raportul de control, de a li se 

stabili de către C.A.A. un expert contabil, precum și obiectivele acestei expertize. Filiala 

menționează în adresa înaintată că va suporta contravaloarea onorariului ce trebuie achitat acestui 

expert contabil. 

   Se aprobă cu unanimitate de voturi Planul de control și mandatarea președintelui și a directorului 

C.A.A. de a formula obiective pentru expertiza ce se va desfășura la Filiala Prahova. 

 

06 

Filiala Prahova a C.A.A. – solicită aprobarea 

suplimentării organigramei cu un post de referent 

de specialitate  

Se aprobă completarea organigramei Filialei Prahova a C.A.A. cu unanimitate de voturi. 

07  

Referat privind acordarea reducerii din costul unei 

cure de tratament urmare solicitărilor înregistrate 

Se aprobă acordarea reducerii conform referatului întocmit, cu unanimitate de voturi. 

 

08 

Filiala Olt a C.A.A. solicită aprobarea investirii 

sumei de 60.000 de euro pentru reabilitatea 

sediului actual sau achiziționarea în regim de 

coproprietate cu Baroul Olt a unui alt imobil. 

Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu prezintă solicitarea Filialei Olt care este nevoită să facă 

reparații la sediul actual aflat într-o avansată stare de degardare așa după cum rezultă și din 

fotografiile anexate solicitării. Conform raportului de expertiză ar rezulta o cheltuială aproape 

egală cu cea pentru realizarea unei alte investiții, respectiv achiziționarea unui alt imobil. Prin 

achiziționarea unui alt imobil filiala va avea un alt sediu consolidat iar parte din prețul plătit va fi 

recuperat din vânzarea actualului imobil. A fost identificat un spațiu optim, în aceeași locație cu 

Baroul Olt iar proprietarul acestui imobil este de acord cu încasarea prețului convenit în tranșe, 

funcție și de anumite scadențe a investițiilor financiare efectuate de filială. 

Se supune la vot și este aprobată achiziția noului imobil cu unanimitate de voturi. 

 

09 
Diverse 

Domnul președinte av. Mihăiță Bubatu aduce în discuție mai multe probleme care trebuiesc 

soluționate: 

a) Programului informatic destinat verificării avocaților din filialele C.A.A.- stadiu și 

termen de transmitere către filiale pentru a fi testat și de când poate fi funcțional 
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 Doamna director Ileana Ciutan precizează că acest program informatic a fost testat la 

nivelul C.A.A. și este funcțional deja la Filiala București a C.A.A. Cam într-o lună, maxim până 

la 15 octombrie va fi transmis filialelor spre testare, ca apoi la sfârșitul lunii noiembrie să fie 

organizată o întâlnire online cu acestea, urmând ca de la 01 ianuarie 2023 să fie trecut în mediul 

de producție. 

b) Dosarele de pensionare de la Filiala Prahova care se află în procesare la acest moment. 

c) Situația sumelor recuperate din cheltuieli de judecată 

d) Situația proprietăților C.A.A. de la Harghita și Mehedinți.  

Terenul de la Brașov. 

 


