CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA
FILIALA DOLJ

PROGRAM PROPRIU DE ASISTENȚĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE AL FILIALEI DOLJ
A C.A.A. pentru anul 2020

Filiala Dolj a CAA , în conformitate cu :
- dispozițiile art.8 alin.3 coroborat cu art.64 și art.15 din statutul CAA și cu art.12
lit.d, art.3 lit.a, i, n, art.9, art.17 și art.85 din Legea 72/2016;
- dispozițiile hot.nr.225/23 martie 2017 a Consiliului UNBR;
- BVC al Filialei Dolj ce urmează a fi aprobat de Adunarea Generală a Filialei Dolj
din 6 iunie 2020,
Stabilește cadrul de derulare a programului de asistență și asigurări sociale
pentru membrii Filialei Dolj a CAA pentru anul 2020 astfel:
1. Bugetul alocat
Bugetul alocat al acestui program pentru anul 2020 este de 20000 lei .
2. Beneficiarii programului
2.1. Pot beneficia de ajutoare financiare în baza acestui program toți
membrii Filialei DOLJ a CAA(ca vocație de accesare a programului), cu
excepția avocaților suspendați în baza art.27 din legea 51/1995 și a
titularilor unei pensii de urmaș;
2.2. Pot beneficia de ajutoare financiare în baza acestui program avocații
suspendați conform art.27 lit.d din legea 51/1995, doar în situația în
care suspendarea este acordată pentru concediul pentru creșterea
copilului.
3. Condiții de acordare
3.1.
3.2.

Solicitantul este membru al Filialei Dolj a CAA;
Solicitantul are achitate la zi toate obligațiile contributive către
sistemul CAA;

3.3.
3.4.
3.5.

Solicitantul este beneficiarul ajutorului solicitat; ajutoarele nu pot fi
acordate pentru alte persoane decât solicitantul;
Solicitantul se află într-o situație medicală deosebit de gravă, sau se
află într-o situație financiară deosebit de gravă, din motive obiective
Solicitantul face dovada situației medicale declarate, cu acte
necontestate;
Condițiile de acordare trebuiesc îndeplinite cumulativ.

4. Procedura de acordare
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Acordarea ajutoarelor financiare în baza acestui program se va face
pe bază de cerere scrisă întocmită de persoana interesată;
La cererea de acordare a ajutoarelor fincnciare, solicitantul va anexa
toate actele doveditoare ale situației medicale sau financiare în care
se află;
Cererea va fi analizata de CAA al Filialei Dolj a CAA și soluționată prin
decizie.
Consiliul de administrație al Filialei Dolj va aprecia pe baza cererii și a
documentelor justificative și va decide cu privire la îndeplinirea
condițiilor de acordare și a oricaror conditii obiective privind
solicitantul;
Cererile vor fi soluționate în ordinea înregistrării și în limita bugetului
anual alocat.
PREȘEDINTE
AL FILIALEI DOLJ CAA
Av.Maria Uțescu
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