
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 
Cu majoritatea de prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor societății TURISM FELIX S.A. Băile Felix, întrunită legal în 
data de 20.04.2023, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

1) Se aprobă Situațiile financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și raportarile 
contabile anuale aferente exercițiului financiar 2022, pe baza Raportului  Consiliului de 
Administraţie și a Raportului auditorului financiar. 

2) Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2022 în valoare de 8.635.913,20 lei pe 
următoarele destinații : 
– rezerva legală 115.840,38 lei 
– rezultat provenit din recunoaștere concesiune resursă minieră ( 8.191,00 lei) 
– 50,20 % dividend brut pentru actionari, in valoare de 4.273.335,27 lei ce reprezinta 
0,0087lei dividend brut/actiune 
– 49,80 % pentru reinvestire adică 4.238.546,55 lei 

3) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea 
desfășurată în anul 2022. 

4) Se aprobă nivelul remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 
2023 astfel…………….. 

5) Se ia act de exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a 
conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-
republicată. 

6) Se aprobă cuantumului  indemnizatiei variabile datorate de societate  administratorilor si 
conducerii executive pentru anul 2022, in conformitate cu politica de remunerare a 
societatii.   

7) Se alege dl/dna………….. ca și membru în Consiliul de Administrație pe o perioadă egală 
cu mandatul actualilor membri, ca urmare a vacantării  postului deținut de către dl. Bușu 
Cristian  în urma demisiei acestuia. 

8) Se alege societatea ………….. ca și auditor financiar pentru un mandat de 2 ani, cu 
începere de la data AGOA 20.04.2023. 

9) Se aprobă  accesarea de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice. 
10) Se aprobă data de 08.09.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra 

cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, respectiv 
7.09.2023 ca exdate si 28.09.2023 ca data platii. 

11)  Se împuterniciște dl. Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalităților de 
publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. 

 
 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 
ec.Serac Florian 

 


