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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 19 Decembrie 2022 
 
 
 
 

Nr. 

Crt. 
Subiecte pe ordinea de zi Rezoluțiile Consiliului de Administrație 

 

01 
Aprobarea Procesului verbal al ședinței C.A al 

C.A.A. din 19 noiembrie 2022 

Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu supune la vot aprobarea procesului verbal al ședinței C.A. 

al C.A.A. din data de 19 noiembrie 2022. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

02 
Stadiul investițiilor de la Corpore Sano 1 și 

Corpore Sano 2 

Domnul Adrian Bedreagă, managerul proiectului de extindere al Complexului Balnear de la 

Techirghiol, prezintă stadiul lucrărilor de extindere, arată că în acest moment restaurantul și 

birourile sunt finalizate, se  lucrează la fațadă și în proporție de cca. 80% aceasta este închisă, se 

montează panourile decorative și se zugrăvește. Lucrările vor continua la instalații și se va proceda 

la racordarea celor două clădiri (cea veche și cea nouă). Se vor face eforturi ca aceste lucrări 

provocatoare de zgomote să se finalizeze în jurul datei de 2 ianuarie 2023. 

 Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu a întrebat dacă lucrarea va fi finalizată în termen. 

Domnul Adrian Bedreagă consideră că se vor depune toate eforturile pentru ca lucrarea de 

extindere să se încadreze în termenul aprobat prin actul adițional. 

 

03 

Procedura operațională de recrutare și angajare a 

personalului contractual cu normă întreagă la 

C.A.A. 

Este prezentat proiectul procedurii operaționale de recrutare și angajare a personalului contractual 

cu normă întreagă la C.A.A., este analizat și aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

04 
Aprobarea indicatorilor stabiliți de C.A.A. pentru 

anul 2023 

Domnul Președinte C.A.A. av. Mihăiță Bubatu prezintă membrilor Consiliului de Administrație 

cum au decurs discuțiile purtate în cadrul ședinței Comisiei Permanente și Consiliului U.N.B.R. 

din luna decembrie de la Sibiu și propune ca cei doi indicatori care trebuiesc aprobați de C.A.A., 
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respectiv indemnizația de urmaș și cea pentru gradul 1 de invaliditate, să se majoreze cu același 

procent cu care au fost majorați ceilalți indicatori ai sistemului.  

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

05 

Referatul privind solicitarea a doi pensionari din 

Filiala Argeș a C.A.A. privind calcularea pensiei 

de urmaș prin recalcularea pensiei titularului 

Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu solicită punctul de vedere al membrilor Consiliului de 

Administrație privind propunerea din referatul întocmit și aceștia sunt de acord cu punctul de 

vedere formulat de Departamentul de metodologie și aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

06 Raport de control Filiala Bacău a C.A.A. 

Doamna Director Ileana Ciutan prezintă raportul de control și precizează câteva aspecte specifice 

filialei anume că nu au respectat monografia contabilă referitoare la fondul de rezervă și au 

procedat diferit în privința fondurilor primite de la C.A.A. din fondul de rezervă centralizat, 

considerând o parte din bani drept împrumut. Un alt aspect de reținut este faptul că neavând 

disponibil suficient la fondul de pensii au consumat și din disponibilitățile fondului de asigurări 

și  nu respectă specializarea fondurilor, drept pentru care au fost stabilite câteva măsuri. 

 Domnul  Președinte av. Mihăiță Bubatu supune la vot aprobarea raportului de control cu 

măsurile stabilite și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

07 Desemnare expert financiar contabil pentru Filiala 

Prahova a C.A.A. 

Se decide cu unanimitate de voturi transmiterea obiectivelor ce se vor aavea în vedere la 

efectuarea expertizei financiar contabile la Filiala Prahova și ulterior analizarea ofertelor și 

adoptarea unei decizii. 

08 

Aprobarea utilizării Programului informatic de 

control al avocaților și a formularelor utilizate 

precum și modificările aduse unor formulare 

aprobate prin Hotărârea nr. 12/2021 privind 

procedura de eşalonare a obligaţiilor de plată 

restante la fondurile C.A.A. 

Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu propune să fie aprobat programul informatic în forma 

propusă, urmând ca pe parcurs să mai fie adaptat nevoilor existente. De asemenea propune 

emiterea unei hotărâri de aprobare a utilizării programului și a formularelor prezentate în referatul 

tehnic.  

          Se aprobă cu unanimitate de voturi utilizarea Programului de control al avocaților, de la 01 

ianuarie 2023, de către toate filialele C.A.A., precum și formularele tipizate ce vor fi utilizate în 

Programul de control. 

09 Situația disponibilului investit de filialele C.A.A. 

la 31.12.2021 și randamentele de investiție. 

Doamna Director Ileana Ciutan informează membrii Consiliului de Administrație că avem o 

situație a disponibilului investit dar nu știm exact care este cuantumul dobânzilor obținute și 

termenele de scadență. Pentru aceasta ar trebui să solicităm filialelor aceste informații și în  plus 

ar trebui să stabilim o dată limită de raportare pentru a le putea cuprinde în bugetul consolidat. 
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Pentru investițiile pe care urmează să le facă filialele ar trebui, conform prevederilor statutare, să 

solicite aprobarea C.A.A. 

 Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu supune la vot propunerea de a solicita filialelor 

detalii despre sumele investite. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 


