
Societatea TALISMAN ENTERPRISES - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/12.08.2022

a adunării generale a asociaților Societății

TALISMAN ENTERPRISES - S.R.L., 

J8/3064/2017 - CUI: 38468247, 

cu sediul social - sat Tărlungeni, com. Tărlungeni,

Str. Izvorului nr. 4Z, ap. 2, jud. Brașov

Subsemnații:

TATE EMORY ANDREW, cetățean născut 

       

  

 

TATE TRISTAN, cetățean  născut 

   

  

  

NAGHEL GEORGIANA - MANUELA, cetățean

născut        

     

        

  

 asociat cesionar, am hotărât:

Art. 1. Subsemnatul, TATE EMORY ANDREW,

cesionez întregul meu aport la capitalul social pe care îl

dețin la TALISMAN ENTERPRISES - S.R.L., în valoare

totală de 10 lei, reprezentând o parte socială a 10 lei

fiecare, cesionarei NAGHEL GEORGIANA - MANUELA.

Subsemnata, NAGHEL GEORGIANA - MANUELA,

cesionar, primesc o parte socială în valoare totală de 10

lei de Ia cedentul TATE EMORY ANDREW.

Art. 2. Subsemnatul, TATE TRISTAN, cesionez

întregul meu aport la capitalul social pe care îl dețin la

TALISMAN ENTERPRISES - S.R.L., în valoare totală de

190 lei, reprezentând 19 părți sociale a 10 Iei fiecare,

cesionarei NAGHEL GEORGIANA - MANUELA.

Subsemnata, NAGHEL GEORGIANA - MANUELA,

cesionar, primesc 19 părți sociale în valoare totală de

190 lei de la cedentul TATE TRISTAN și devin de la

această dată asociat unic al societății, preluând

societatea cu activ și pasiv.

Cesiunea se face liberă de sarcini, la valoarea

nominală a părții sociale, respectiv 10 lei.

Cesiunea se realizează conf. art. 202, alineatul 1, din

Legea nr. 31/1990.

Totodată, desocotirea părți lor fi ind efectuată,

subsemnații TATE EMORY ANDREW și TATE TRISTAN

declarăm că nu mai avem nicio pretenție și nicio

îndatorire față de societate.

Capitalul social în cuantum de 200 lei va fi împărțit în

20 părți sociale a 10 lei fiecare și aparține asociatul unic,

NAGHEL GEORGIANA - MANUELA, iar cota de

participare la beneficii și pierderi va fi de 100%.

Art. 3. Se revocă din funcția de administrator domnul

TATE EMORY ANDREW și domnul TATE TRISTAN.

Art. 4. Numirea în funcția de administrator dna

NAGHEL GEORGIANA - MANUELA.
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Administrarea societății va fi asigurată de dna

NAGHEL GEORGIANA - MANUELA, cu drepturi și

împuterniciri depline pentru o perioadă de 50 (cincizeci)

ani.

Odată cu redactarea prezentei hotărâri se va adopta

un nou act constitutiv actualizat cu modificările prezentei.

Hotărârea a fost redactată în 4 (patru) exemplare

originale, sub semnătură privată, în baza L. 31/1990.

(1/7.137.920)

Societatea TALISMAN ENTERPRISES - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale

TALISMAN ENTERPRISES - S.R.L., cu sediul în satul

Tărlungeni, comuna Tărlungeni, Strada Izvorului nr. 4Z,

ap. 2, județul Brașov, înregistrată sub nr. J8/3064/2017,

identif icator unic la nivel european

ROONRC.J8/3064/2017, cod unic de înregistrare

38468247, care a fost înregistrat sub nr. 90093 din

19.08.2022.

(2/7.137.921)

Societatea FOOD STRADA GRILL - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 03

a adunării generale a asociaților 

S.C. FOOD STRADA GRILL - S.R.L.,

cu sediul în mun. Craiova, str. Arieș nr. 2A,

jud. Dolj, J16/487/2022, C.U.I. 4571622, 

din data 16.07.2022

Asociații:

1. Dl Ghulam Mustafa, cetățean  vorbitor

de limba italiană, născut     

       

      

    

     

2. dl Mustafa Saqib, cetățean  vorbitor de

limba italiană, născut

       

     

  

1. Dl Mustafa Saqib cesionează către dl Hussain

Kabeer, cetățean vorbitor de limba italiană,

născut       

     

      

   

        FOOD

STRADA GRILL - S.R.L., conform art. 202 alin. (1) Lg.

31/1990, Legea societăților.

Cesiunea se va face la valoarea nominală de 10 lei.

2. Dl Mustafa Saqib cesionează către dl Aslam

Waseem, cetățean  vorbitor de limba italiană,

născut       

       

         

     FOOD STRADA GRILL -

S.R.L., conform art. 202 alin. (1), Lg. nr. 31/1990, Legea

societăților.

Cesiunea se va face la valoarea nominală de 10 lei.

2. În urma modificărilor, capitalul social al societății,

format din 20 de părți sociale, cu o valoare nominală de

10 lei, în sumă totală de 200 lei (douăsutelei), va fi

repartizat astfel:

- dl Mustafa Ghulam va deține 16 părți sociale, cu o

valoare nominală de 10 lei fiecare, cu un total de 160 lei

reprezentând 80% din capitalul social, participare la profit

și pierderi,

- dl Mustafa Saqib va deține 2 părți sociale, cu o

valoare nominală de 10 lei fiecare, cu un total de 20 lei

reprezentând 10% din capitalul social, participare la profit

și pierderi.

- dl Hussain Kabeer va deține 1 parte socială, cu o

valoare nominală de 10 lei, cu un total de 10 lei

reprezentând 5% din capitalul social, participare la profit

și pierderi.

- dl Aslam Waseem va deține 1 parte socială, cu o

valoare nominală de 10 lei, cu un total de 10 lei

reprezentând 5% din capitalul social, participare la profit

și pierderi.

Prezenta decizie se încheie în 2 (două) exemplare

originale.

(3/7.138.188)

Societatea FOOD STRADA GRILL - S.R.L.

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin,

2


