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  BULETIN  DE  VOT  PRIN CORESPONDENTA 

PERSOANE   JURIDICE  

 

Societatea............................................. cu sediul social in ........……………….....str. 

………………………nr. ….., judetul ……………… cod unic de înregistrare ……………....., 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ……………… sub nr. 

………………….reprezentată legal prin ……………………………….................., avand functia de 

……………………....., deţinătoare a unui numar de ………..............actiuni, reprezentând 

………..............% din capitalul social al ........................................, care îmi conferă un număr de 

………….......... voturi în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  THR Marea Neagra 

S.A. ce va avea loc in data de 29.11.2022, ora 09.30, la sediul societatii, stabilită pentru prima 

convocare, sau in data de 30.11.2022  la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua 

convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, îmi exercit dreptul de vot aferent 

deţinerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acţionarilor, după cum urmează:  

 

Punctele din ordinea de zi supuse votului    in Adunarea 

Generală Ordinara a Acţionarilor 

Pentru Impotriva Abtinere 

1.Aprobarea alegerii secretariatului de şedinţă format dintr-o 

persoană, respectiv Costina Zaberca, acţionar al societăţii, cu 

datele de identificare disponibile la sediul social, însărcinat cu 

verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor 

cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunărilor 

generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei 

adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă. 

      

2.Revocarea Strategiei de dezvoltare si restructurare a THR 

Marea Neagra SA, aprobata prin Hotararea  A.G.O.A nr. 

3/22.04.2020. 

      

3.Aprobarea Programului de valorificare a patrimoniului   

imobiliar al T.H.R. Marea Neagră S.A. în perioada cuprinsă între 

data hotărârii adunării generale şi 31.12.2023. 

      

4. Aprobarea completarii Programului de valorificare a  

patrimoniului imobiliar, la lit.b) „valorificarea prin 

 vanzare”, cu urmatoarele imobile: Complex Bran- Brad-  

Bega si  Complex Venus din statiunea Eforie Nord,  

 Complex Magura si  Bai Reci Namol din statiunea Eforie Sud. 
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5. Aprobarea  mandatarii Consiliului de  

Administratie al societatii pentru inchirierea  

activelor societatii prezentate in programul de  

valorificare  a patrimoniului imobiliar al THR Marea  

Neagra SA, pe baza unei proceduri aprobate de catre  

Consiliul de Administratie  care sa asigure incasarea de  

 catre societate a celui mai bun pret, procedura care va  

contine cel putin urmatoarele etape: (i) organizarea de  

licitatii sau analiza de oferte intr-un termen dat, dar nu  

mai tarziu de 31.12.2022;(ii)  nu vor fi asumate de catre  

THR Marea Neagra SA lucrari de investitii si/sau  

preluari de investitii ramase neamortizate  ( in  

perioada de inchiriere) pe care chiriasul intelege sa le 

 faca in activele inchiriate (eventualele investitii  

vor fi efectuate exclusiv in sarcina chiriasului); 

 (iii) situatia eventualelor investitii sau cheltuieli de  

intretinere, unde este cazul, previzionate ca vor fi  

efectuate de chirias, va ajuta la determinarea  

perioadei de inchiriere ( pentru a realiza amortizarea  

lor de catre chirias anterior incetarii  

contractului de inchiriere); 

 (iv)   Perioada de inchiriere nu va putea depasi 5 ani; 

  (v)   Proprietarul activului ( THR Marea Neagra 

 SA) isi pastreaza dreptul de vanzare a activului  

inchiriat, oricand pe perioada de inchiriere, cu  

asigurarea dreptului de preemtiune, daca este cazul, la  

cea mai buna oferta de pret primita in procedura de  

vanzare; (vi) introducerea in cadrul contractului de  

inchiriere  a unor clauze necesare si suficiente care sa  

conduca la intrarea in posesie a activului inchiriat  

intr-o procedura simpla, facila, la expirarea  

contractului de inchiriere sau incetarea acestuia 

 inainte de termen; 

 (vii) comunicarea prin raport curent a  

incheierii contractului/contractelor de inchiriere. 

Mandatul acordat consiliului de administratie pentru  

ducerea la indeplinire a celor aprobate in cadrul acestui  
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punct al ordinei de zi este valabil pana la 31.12.2022. 

6. Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie al societăţii 

pentru închirierea activelor societăţii, prezentate în Programul de 

valorificare a patrimoniului imobiliar al T.H.R. Marea Neagră 

S.A, pe baza unei proceduri aprobate de către Consiliul de 

Administraţie care să asigure încasarea de către societate a celui 

mai bun preţ. Mandatul acordat Consiliului de Administraţie 

pentru ducerea la îndeplinire a celor aprobate în cadrul acestui 

punct al ordinii de zi este valabil până la 31.12.2023. 

      

7. Aprobarea rectificarii Bugetului de investitii si reparatii 

aprobat pentru anul financiar 2022.       

8. Aprobarea unui proiect de investitie prin fonduri 

 europene „ Productie de energie din surse  regenerabile  

pentru consum propriu la nivelul THR Marea Neagra SA”, in  

vederea finantarii acestuia in cadrul Programului  

Operational Infrastructura Mare 2014-2020/ Axa Prioritară 11:  

Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea  

utilizării energiei regenerabile/ Apelul de proiecte IMM  

RECOVER 1. Măsuri de ajutor de stat pentru producție din  

surse energie regenerabile. Aprobarea bugetului aferent  

 proiectului „Producție de energie din surse regenerabile 

 pentru consum propriu la nivelul  

T.H.R. Marea Neagra S.A.”.Aprobarea angajamentului  

entității cu privire la acordul privind rambursarea  

proporțională a finanțării nerambursabile acordate,  

inclusiv cu dobânzile și penalitățile aplicabile în cazul în care  

nu este menținută investiția pe întreaga perioadă de 

 durabilitate, respectiv 5 ani de la efectuare plății finale în  

cadrul contractului de finanțare. Aprobarea cheltuielilor cu  

operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizarea  

proiectului, pe întreaga perioadă de durabilitate.  

Aprobarea  Indicatorilor proiectului „Producție de energie din 

 surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul T.HR  

Marea Neagra S.A.”    

12. Constatarea încetarii in august 2022, prin ajungere la termen,  

a mandatelor dlor Zamfir Mihai- Director General si Rosu 

Bogdan Nicolae- Director General Adjunct  si radierea acestora 

din Registrul Comerţului.       
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13. Împuternicirea  dnei  Costina Zaberca - sef birou juridic si 

dlui Cristian Mares- consilier juridic, singuri sau împreună, 

pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării 

la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Constanţa şi a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea 

a IV-a, a hotărârilor aprobate de adunarea generală a 

acţionarilor.       

 

Data _________________ 

Semnătura ____________   
 

NOTA;  X” într-o singură căsuţa corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv “Pentru”, 

“Împotrivă” sau “Abţinere”, pentru fiecare rezoluţie în parte. 

 

Conform pct. 23^3 din Legea nr. 24/2017 republicata in 2022, pozitia de                    

„ abtinere” adoptata de actionar  cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi AGA, nu 

reprezinta vot exprimat. 


