
 

 

 
 

RAPORT   CURENT 

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  privind emitenţii de instrumente financiare  şi 
operaţiuni de piata 
Data raportului:15.03.2023 
Denumirea entităţii emitente: TURISM FELIX S.A. 
Sediul social: Băile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor    
Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526 
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14   
Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 49.118.796,20 RON           
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI 
BUCUREŞTI SA.  
Evenimente importante de raportat  
 

Consiliul de Administratie al Societatii TURISM FELIX S.A. întrunit în ședința din data 
de 15.03.2023, în baza art. 141, art.142 din Legea 31/1990-  modificată, aduce la cunoștința 
acționarilor și investitorilor faptul că,  

 
Întrucît  dl.Bușu Cristian,  a demisionat din funcția de membru al Consiliului de 

Administrație al societătii Turism Felix S.A. cu efect de la data de 15.03.2023, 
 
Potrivit art.1372 din   Legea nr. 31/1990 -republicată,cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv art.21(2) din Actul constitutiv al societății, “ În caz de vacanţă a unuia sau a 
mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de 
administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării 
generale ordinare a acţionarilor”.  

 
 Consiliul de Administrație al societății Turism Felix S.A. constituit din dl. Serac Florian -
președinte C.A., dl.Popa Liviu-vicepreședinte C.A., dl. Moldovan Marius-Adrian-membru C.A. și 
d-na Moldovan Laurenția Niculina -membru C.A.,  întrunit în şedinţa din data de 15.03.2023 în 
sistem mixt prezență/videoconferință, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 -
republicată,cu modificările și completările ulterioare, având în vedere recomandările comitetului 
de nominalizare și remunerare, cu unanimitate de voturi,  a hotărât numirea d-lui Moldovan Tudor-
de profesie jurist, în funcția de  administrator provizoriu cu un mandat ce își produce efectele 
începând cu data de 15.03.2023 și până la data de 19.04.2023 . 

 
Director general 
Ec. Serac Florian 
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