
 
PERSOANĂ FIZICĂ 

PROCURĂ SPECIALĂ 
 
 
Subsemnatul __________________________ CNP___________________ domiciliat în 
___________________________________________, posesor al BI/CI seria ____ nr._______ deţinător al 
unui număr de ____________ acţiuni emise de societatea TURISM FELIX S.A. care îmi conferă dreptul 
la ______________ voturi reprezentând __________% din drepturile totale de vot în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, numesc prin prezenta pe ____________________________ 
CNP_________________  domiciliat în _________________________________ posesor al BI/CI seria 
____ nr._______ eliberat de  ______________ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societatii TURISM FELIX S.A., ce va avea loc în data de 19.04.2021 ora 11,00  in localitatea 
Băile Felix, str.Victoria nr.20,  com. Sânmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului 
Hotelier Lotus ) sau la data ţinerii celei de-a doua adunări din 20.04.2021, ora 11,00, în cazul în care cea 
dintâi nu s-ar putea ţine, in conformitate cu prevederile legale ale procedurii de vot prin corespondenta imi 
exercit dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul Acţionarilor, după cum urmează: 

 
 

Nr. 
Crt. 

Punctele din Ordinea de zi supuse votului in 
AGOA 

Pentru Împotrivă Abţinere 

1 Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor 
financiare anuale ale societatii Turism Felix S.A. si a 
raportarilor contabile anuale aferente exercitiului 
financiar 2020, pe baza Raportului  Consiliului de 
Administraţie si a Raportului auditorului financiar. 

   

2 Aprobarea repartizarii  profitului net realizat in anul 
2020 in valoare de 462.885,08 lei pe urmatoarele 
destinatii: rezerve legale 6.693,46 lei si rezerve pentru 
constituire surse proprii de finantare 456.191,62 lei. 

   

3 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor 
societatii dl.Mihai Fercala, dl.Tudor Ciurezu si 
dl.Gheorghe Cotrau pentru activitatea desfasurata in 
anul 2020. 

   

4 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor 
societatii alesi de Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor din data de 03.10.2020, pentru activitatea 
desfasurata in anul 2020. 

   

5 
 

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a 
programului investitional pentru anul 2021. 

   

6 Aprobarea indicatorilor de performanta si a 
obiectivelor pentru exercitiul financiar 2021, anexa la 
contractele de administrare si mandat. 

   

 
7 

Aprobarea remuneratiilor fixe cuvenite 
administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 , la 
nivelul celor aprobate prin Hotararea AGOA din data 
de 03.10.2020. 

   

8 Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor 
si directorilor cu contract de mandat ai societatii 
Turism Felix S.A., in conformitate cu dispozitiile 
art.921din Legea nr.24/2017. 

   
 
 
 

9 
 

Ratificarea art.6 din Decizia Consiliului de 
Administratie nr.13/21.12.2020 de prelungire a duratei 
mandatului auditorului statutar Leocont Expert SRL 
de la data de 8.12.2020 pana la data de 31.03.2021, 
pentru finalizarea activitatilor necesare incheierii 
auditului situatiilor financiare aferente anului 2020; 

   



10 Alegerea auditorului financiar pentru un mandat de 2 
ani, cu incepere de la data A.G.O.A 19/20.04.2021 : 
    1.Societatea BDO Auditors&Business Advisors 
S.R.L 
 

   

11 Ratificarea art.4 din Decizia Consiliului de 
Administratie nr.13/21.12.2020 de aprobare a 
suplimentarii liniei de credit de la Banca Transilvania 
, de la 4.500.000 lei la 9.000.000 lei , cu mentinerea 
garantiei existente si imputernicirea d-lui Florian 
Serac –Director general pentru semnarea 
documentelor necesare; 

   

12 Aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 9 
milioane lei, scadenta in 02.04.2021, contractata la 
Banca Transilvania , pe o perioada de 12 luni, cu 
mentinerea garantiei existente si imputernicirea d-lui 
Florian Serac –Director general pentru semnarea 
documentelor necesare; 

   

13 Aprobarea  mentinerii garantarii de catre Turism Felix 
S.A. a liniei de credit in suma de 1.500.000 lei angajata 
la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A. cu 
imobilul proprietatea societatii situat in loc.Sanmartin 
, in statiunea balneoclimaterica Baile Felix, jud.Bihor 
–Hotel Lotus s.c. 2406 mp si anexe (constructii 
evidentiate in CF-ul imobilului de la C60-C81) 
impreuna cu cota indiviza (neevidentiata) din terenul 
in suprafata de 177.315 mp inscris in CF nr.52516 
Sanamartin (Nr.CF vechi:186 NDF), sub A1, 
CAD:438 (terenul) si sub A1.60 – A1.81, nr. cad.438-
C60-nr.cad.438-C81 si imputernicirea dlui Florian 
Serac –Director general pentru semnarea 
documentelor necesare. 

   

14 Aprobarea mentinerii garantarii de catre Turism Felix 
S.A. a creditului contractat de Turism Lotus Felix S.A. 
de la Banca Transilvania pentru modernizarea 
Hotelului Lotus Therm. 

   

15 Alegerea membrilor Consiliului de Administratie , 
pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 19.04.2021  
pana la 18.04.2025, cu aplicarea metodei votului 
cumulativ; 

 
 Nr. 
 Crt. 

 
 

Numele si prenumele candidatilor 

Nr.voturi 
cumulate 
acordate 

candidaţilor  
1 CIUREZU TUDOR  
2 MOLDOVAN MARIUS-ADRIAN  
3 PETREA RADU-CATALIN  
4 PETRIA NICOLAE  
5 SUSAN MIHAELA  
6 SERAC FLORIAN  
7 BUŞU CRISTIAN  

 

16 Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă 
profesională pentru membrii Consiliului de 
Administrație. 

   

17 Aprobarea încheierii contractului de administrare cu 
membrii Consiliului de Administrație. 

   

18 Desemnarea persoanei care va semna contractul 
de administrare cu membrii Consiliului de 
Administrație, în calitate de mandatar 
convențional din partea societății. 

   



19 Aprobarea exercitării acțiunii în răspundere împotriva 
administratorului Mihai Fercală, reprezentantul S.I.F 
Transilvania în Consiliul de Administrație al societății 
Turism Felix S.A. Băile Felix, pentru recuperarea 
prejudiciilor rezultate din raportarea incorectă a valorii 
juste a investiției realizate de Turism Felix S.A Băile 
Felix în Turism Lotus Felix S.A. Băile Felix, și 
inducerea în eroare a investitorilor cu privire la poziția 
financiară a societății. Valoarea prejudiciului urmează 
a fi stabilită în baza unei expertize contabile. 

   

20 Împuternicirea d-lui Florian Serac, cu datele de 
identificare disponibile la sediul societății, să exercite 
în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în 
răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală. 

   

21 Aprobarea datei de 10.05.2021 ca data de înregistrare 
pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor 

   

22 Imputernicirea dlui Florian Serac –Director general 
pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si 
inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor 

   

 
 
 

 
Data ___________________ 
 
Numele şi prenumele deţinătorului de valori mobilare_______________________________ 
Semnătura deţinătorului de valori mobilare_______________________________ 
 

 
Notă: Se marchează cu X în căsuţa corespunzătoare opţiunii de vot şi se trece data, semnătura şi numele 
cu majuscule 
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