
Informatii privind documentele pe care trebuie sa le contina Dosarele de candidatura 
pentru alegerea Consiliului de Administratie la societatea TURISM FELIX S.A. 

 
 
1.Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai 

Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137^1 (2) din Legea nr. 31/1990 
R cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dosarele de candidatura ale candidatilor propusi se vor înainta Consiliului deAdministratie 
al S.C TURISM FELIX S.A. pâna cel mai târziu la data de 4.04.2023,orele 11,00 în vederea 
verificarii îndeplinirii conditiilor pentru ocuparea functiei de administrator al societății TURISM 
FELIX  S.A prevazute de lege si actul constitutiv, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce 
va fi supusa aprobarii adunarii generale.  

Candidatii vor fi înscrisi pe lista în ordinea cronologica a numerelor de înregistrare la 
registratura  TURISM FELIX  S.A a dosarelor de candidatura.  

Lista cu candidatii pentru Consiliul de Administratie al S.C TURISM FELIX  S.A va putea 
fi consultata la sediul societatii  sau pe websiteul www.felixspa.com începând cu data de 
11.04.2023. 
        2.Dosarul candidatului pentru funcţia de membru al consiliului de administrare al S.C 
TURISM FELIX S.A., va fi depus în 2 exemplare (un original şi o copie) şi va cuprinde 
documentele necesare indeplinirii functiei de administrator : 
(i) Scrisoare de intenţie, sub semnătură olografă, prin care persoana nominalizată/candidatul 
solicită primirea dosarului referitor la candidatură şi înscrierea lui pe listă/buletinul de vot; 
(ii) Curriculum vitae, datat şi semnat, din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
criterii, respectiv: 
– o bună reputaţie şi o experienţă suficientă pentru a asigura administrarea sigură şi prudenţială a 
societății TURISM FELIX S.A. 
- să nu fi fost condamnaţi printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de 
încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă,dare sau luare de mită, 
precum şi alte infracţiuni de natură economică; 
(iii) Copia actului de identitate; 
(iv) Copia actului de studii; 
(v) Certificat de cazier judiciar, original, depus în termenul de valabilitate al acestuia; 
(vi) Certificat de cazier fiscal, original, depus în termenul de valabilitate al acestuia; 
 

 Hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor pentru alegerea membrilor Consiliului 
de Administratie, în condiţiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, se va adopta prin 
procedura votului secret. 
 
 
 

Presedintele Consiliului de Administratie 
ec. Serac Florian 

 

http://www.thrmareaneagra.ro/
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