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Societatea AVRAM COMPANY - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
constitutiv al Societatii Comerciale AVRAM COMPANY - S.R.L., cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Diaconu
Coresi nr. 16, judetul Cluj, inregistrata sub nr. J12/2284/2004, cod unic de inregistrare 16527750, care a fost inregistrat
sub nr. 65745 din 14.11.2014.
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Societatea Comercială
AVRAM COMPANY - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
AVRAM COMPANY S.R.L., cu sediul în municipiul
Cluj-Napoca, judeţ Cluj, str. Diaconu Coresi, nr. 16,
înregistrată sub nr. J12/2284/2004, cod unic de
înregistrare 16527750, care a fost înregistrat sub nr. 1551
din 11.01.2010.
(45/1.484.119)

Societatea Comercială
AVRAM COMPANY - S.R.L.
HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
NR. 1 DIN 11.01.2010
A S.C. AVRAM COMPANY S.R.L.
ŞI CONTRACT DE CESIUNE
AVRAM CORNELIA, cetăţean român, născută în
oraş Jibou, jud. Sălaj, la data de 14.05.1963, domiciliată
în mun. Cluj-Napoca, str. Diaconu Coresi, nr. 14,
jud. Cluj, identificată prin CI [***date personale***],
eliberată de Pol. mun. Cluj-Napoca, la data de
08.08.2002, CNP [***date personale***], în calitate de
asociat unic al S.C. AVRAM COMPANY S.R.L. cu sediul
în mun. Cluj-Napoca, str. Diaconu Coresi, nr. 16,
jud. Cluj, având un capital social de 200 lei, înmatriculată
la Oficiul Registrului Comerţului Cluj, sub
nr. J12/2284/2004, C.U.I. RO16527750, în conformitate
cu art. 204 din L. 31/1990, republicată, am hotărât
perfectarea următorului:
CONTRACT DE CESIUNE
Subsemnata AVRAM CORNELIA, cu datele de
identificare de mai sus am hotărât să cesionez cu titlu
gratuit 19 părţi sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de
190 lei în favoarea soţului meu AVRAM
MIRCEA-CONSTANTIN, cetăţean român, născut în
com. Hida, jud. Sălaj, la data de 20.05.1962, domiciliat în
mun. Cluj-Napoca, str. Diaconu Coresi, nr. 14, jud. Cluj,
identificat prin CI [***date personale***], eliberată de
Pol. mun. Cluj-Napoca, la data de 08.08.2002,
CNP [***date personale***]. Noul asociat declară că a luat
cunoştinţă de situaţia financiara a societăţii şi a luat
cunoştinţă de clauzele statutului societăţii, la care adera
cu următoarele modificări: asociaţi, participarea la
beneficii şi pierderi, administrarea societăţii, obiectul
principal de activitate, obiectul secundar de activitate,
sedii secundare.
În urma cesiunii se adoptă un contract de societate, iar
statutul societăţii comportă următoarele modificări şi
completări:



0660
2010/3/5

Articolul din statut referitor la asociaţii societăţii va
avea următorul conţinut: Asociaţii societăţii sunt:
AVRAM CORNELIA, cu datele de identificare de mai
sus, CNP [***date personale***];
AVRAM MIRCEA-CONSTANTIN, cu datele de
identificare de mai sus, CNP [***date personale***].
Articolul din statut referitor la aportul la capitalul social,
la părţile sociale şi participarea la beneficii şi pierderi vor
avea următorul conţinut: Aportul asociaţilor la constituirea
capitalului social, la părţile sociale şi participarea la
beneficii şi pierderi se prezintă astfel:
AVRAM CORNELIA - 10 lei - 1 parte socială 1%;
AVRAM MIRCEA-CONSTANTIN - 190 lei - 19 părţi
sociale 99%.
Articolul din statut referitor la administrarea societăţii
va avea următorul conţinut: Se retrage din calitatea de
administrator dna AVRAM CORNELIA. Astfel, dreptul de
a administra şi de a reprezenta societatea în relaţiile cu
terţii aparţine asociatului AVRAM MIRCEACONSTANTIN,
cu datele de mai sus. Societatea are
posibilitatea de a angaja administratori neasociaţi, în
conformitate cu prevederile art. 197 din Legea
nr. 31/1990, republicată. Administratorul poate transmite
dreptul de administrare al societăţii unei alte persoane
prin procură specială notarială. Durata mandatului
administratorului este nedeterminată.
Articolul din statut referitor la obiectul principal de
activitate se modifică astfel:
Obiectul principal de activitate este din domeniul
-702 şi se refera la: 7022 - activităţi de consultanţă pentru
afaceri şi management.
Articolul din statut referitor la obiectul secundar de
activitate se modifică astfel: Se radiază codurile 2051,
4910, 4920, 5010, 5020, 5030, 5040, 6492, 6499, 8010,
8020, 8030, 8291, 8532, 8551, 8552, 9499 din obiectul
secundar de activitate.
Articolul din statut referitor la sediile secundare va
avea următorul conţinut: Se radiază punctul de lucru din
mun. Turda, str. Avram Iancu, nr. 2, ap. 1, jud. Cluj.
Asociaţii au hotărât adoptarea unui nou act constitutiv
al societăţii, actualizat şi reformulat, care să cuprindă
modificările din prezenta hotărâre şi din actele adiţionale
înregistrate la O.R.C.T.-Cluj, după înmatricularea
societăţii. Asociaţii declară pe proprie răspundere că au
citit şi ca sunt de acord cu conţinutul întregului act. Restul
clauzelor din statut rămân nemodificate. Prezenta
hotărâre a fost redactată azi, 11.01.2010 de către Drăgoi
Anca-Teodora din cadrul biroului de asistenţă juridică din
cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Cluj, la cererea şi pe răspunderea
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 30/06.01.2010,
în 5 exemplare originale din care 4 exemplare au fost
eliberate asociaţilor.
(44/1.484.118)
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