FILIALA CAA DOLJ
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Nr.318 /09.12.2021
Ordine de zi
Şedinţa Consiliului de Administrație a Filialei Dolj a C.A.A.
Rezoluțiile Consiliului de Administrație al Filialei

Nr

Subiecte pe Ordinea de zi

1

Propunere către Consiliul de Administrație al C.A.A. România privind Se va trimite Adresă către C.A.A. România , în acest sens.
posibilitatea acordării indemnizației de incapacitate de muncă pentru
concediul de carantină sau pentru certificatele medicale cu codul de
indemnizație de asigurări sociale de sănătate 51 sau 05 – COVID, din prima zi
de la ivirea stării de incapacitate de muncă. Propunerea vine în contextul în
care avocații încă se confruntă cu acest diagnostic. Prevederile art. 88 alin (1)
din Legea 72/2016 trebuie adaptate situației generate de pandemie.

2

Anunț : Avocații pot opta pentru a încheia cu Casa de Sănătate județeană un Anunțul a fost publicat pe site-ul filialei :
contract de asigurare facultativ pentru concedii și indemnizații de asigurări https://www.barouldolj.ro/index.php?show=cas_anunturi
sociale de sănătate

3

Solicitare către Consiliul U.N.B.R. și C.A.A. România cu privire la stadiul Solicitările de aprobare au fost comunicate către cele două instituții
soluționării cererii privind aprobarea Programului propriu al filialei în
domeniul asigurărilor sociale. Programul a fost trimis spre aprobare către
C.A.A. România prin Adresa 160/11.05.2021, dar filiala nu primit niciun
răspuns deși a revenit cu o solicitare în acest sens în data de 06.07.2021.
Ordinea de zi si Rezoluțiile privind subiectele aflate pe ordinea de si a Ședinței Se ia act
de Consiliu de Administrație A Casei de Asigurări a Avocaților din România
din 05 și 28 Octombrie 2021

4

5

Drepturi de asigurări sociale avocați – noiembrie 2021

Se aprobă
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6

Dosar de pensionare pentru limită de vârstă

Se va completa dosarul cu documentele care lipsesc

7

Situatia avocatilor restantieri la 6 decembrie 2021

Se ia act. Se trimite către Consiliul Baroului Dolj

8

Situatia cererilor de esalonare la 6 decembre 2021

Avocații care au restanțe la plata tranșelor de eșalonare vor fi
notificați cu privire la începerea procedurii de executare silită

9

Raport Comisia de cenzori – trimestrul 3 2021

Se ia act

10

Curtea de Apel Craiova-Comunicare Hotărâre civilă nr 274/2021 DIN
11.10.2021, privind Dosarul nr.1256/54/2021

Se ia act

11

Tribunalul Dolj- Citație Dosar nr.110/63/2021. Termen 21.01.2022

Se ia act

12

C.A.A. România-Decizia de pensionare nr.361/23.11.2021 privind pensia
pentru limită de vârstă

Se ia act și se dispune plata pensiei

13

Solicitare privind încasarea pensiei în contul curent deschis la BCR Craiova,
începând cu 01.01.2022

Se ia act și se dispune plata pensiei

14

Referat privind achiziționarea de titluri de stat

Se aprobă

15

Referat inspector financiar : contribuții datorate de către avocat

Se aplică masurile aprobate la punctul 8 de pe Ordinea de zi

