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MINISTERUL JUSTIŢIEI 

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal: 

030837 

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091; 

 
Nr.: 2175391 

Furnizare informatii extinse 
 

 

 

KULT PREMIUM DESIGN SRL 

 

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE 
Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. ŞTEFAN GRECEANU, Nr. 3, Bloc L 4, Judet Prahova Contacte sediu social 

telefon: 0741110626, 0720390933 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/2619/2008, atribuit in data de 23.09.2008 

Stare firma: urmărire penală, funcţiune 

Semnale firma: sediu expirat, certificat de înmatriculare preschimbat 

Forma de organizare: societate cu raspundere limitata 

Cod unic de inregistrare: 24504480 atribuit in data de 23.09.2008 

Certificat de inregistrare: B1551523, emis pe data de 24.09.2008 si eliberat la data 30.09.2008 

Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 23.10.2013 

Durată: nelimitată;  

Contacte firma telefon: 0741110626, 0720390933 

Act constitutiv actualizat prin mentiunea nr. 13797 din 04.03.2011 

 

SEDIU SOCIAL 
Act sediu: Contract de închiriere nr. 205/01/4184 din data 03.09.2008 

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 03.09.2008. 

Data expirării dovezii de sediu: 02.09.2013. 

Durata: 4 ani 11 luni 30 zile. 

 

CAPITAL SOCIAL 
Capital social subscris: 600 RON , integral vărsat 

Echivalent EUR capital social: 146 

Echivalent EUR participare straina: 146.0 

Număr părţi sociale: 60 

Valoarea unei părţi sociale: 10 RON  

 

ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE 
Nu există înregistrări. 

 

ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE 
DORDEVIC NIKOLA 

Calitate: asociat 

Cetăţenie: sârbă 

Stare civilă: nedeclarat 

Data şi locul naşterii: 24.05.1975, BACKA PALANKA / SERBIA 

Aport la capital: 300 RON  

Echivalent EUR capital social: 73 

Aport vărsat total: 300 RON  
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Număr parți sociale: 30 

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50% 

 

PAVLOVIC NEMANJA 

Calitate: asociat 

Cetăţenie: sârbă 

Stare civilă: nedeclarat 

Data şi locul naşterii: 27.11.1983, ZAJECAR / SERBIA 

Aport la capital: 300 RON  

Echivalent EUR capital social: 73 

Aport vărsat total: 300 RON  

Număr parți sociale: 30 

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50% 

 

ASOCIATI LISTA 
Nu există înregistrări. 

 

PERSOANE IMPUTERNICITE 
DORDEVIC NIKOLA 

Calitate: administrator 

Cetăţenie: sârbă 

Puteri: DEPLINE 

Data şi locul naşterii: 24.05.1975, BACKA PALANKA / SERBIA 

Data numirii în funcţie: 16.02.2011 

Durată mandat: nelimitată 

 

PAVLOVIC NEMANJA 

Calitate: administrator 

Cetăţenie: sârbă 

Puteri: DEPLINE 

Data şi locul naşterii: 27.11.1983, ZAJECAR / SERBIA 

Data numirii în funcţie: 16.02.2011 

Durată mandat: nelimitată 

 

CENZORI 
Nu există înregistrări. 

 

AUDITORI 
Nu există înregistrări. 

 

DOMENII DE ACTIVITATE 
Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 

4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare                                                                                                   

 

Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 

1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

1052 - Fabricarea îngheţatei 

1061 - Fabricarea produselor de morărit 

1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri 
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1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 

1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 

1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 

1395 - Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 

1396 - Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 

1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 

1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 

1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 

1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului 

1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic 

2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 

2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 

2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 

2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 

2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 

2363 - Fabricarea betonului 

2364 - Fabricarea mortarului 

2365 - Fabricarea produselor din azbociment 

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 

2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 

2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 

2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 

2562 - Operaţiuni de mecanică generală 

4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 

4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri 

4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 

4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 

4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 

4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor 

4312 - Lucrări de pregătire a terenului 

4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 

4321 - Lucrări de instalaţii electrice 

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4331 - Lucrări de ipsoserie 

4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4339 - Alte lucrări de finisare 

4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 

4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile 

4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 

4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere 

4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 

4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 



 

4 

 

4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 

4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului 

4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 

4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 

4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 

4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 

4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 

4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 

4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate 

4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 

4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate 

4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 

4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine 

specializate 

4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine 

specializate 

4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 

4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine 

specializate 

4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 

4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 

4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine 

specializate 

4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 

4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 

4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 

4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 

4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 

4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi 

a hranei pentru acestea, în magazine specializate 

4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 

4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 

4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 

4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 

4932 - Transporturi cu taxiuri 

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 

4942 - Servicii de mutare 

5210 - Depozitări 

5224 - Manipulări 

5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 

5590 - Alte servicii de cazare 

5610 - Restaurante 

5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 

5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 
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6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

6831 - Agenţii imobiliare 

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 

7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 

7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice 

7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 

7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice 

7912 - Activităţi ale tur-operatorilor 

7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 

8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

8122 - Activităţi specializate de curăţenie 

8129 - Alte activităţi de curăţenie 

 

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITATI 
Nu există înregistrări. 

 

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU 
Nu există înregistrări. 

 

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 
 

Sediul social din:Municipiul Ploieşti, Str. ŞTEFAN GRECEANU, Nr. 3, Bloc L 4, Judet Prahova 

Tip sediu: principal 

Conform declaraţiei - tip model 2 nr. 78115 din 18.09.2008 

nu desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate 

desfăşoară următoarele activităţi la sediu ( CAEN Rev. 2): 4673.  

data certificatului constatator: 24.09.2008 

 

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2012 
Nu există înregistrări. 

 

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2011 
Numar mediu de salariati - 31.12.2011: 1 

- Profit net (rd. 60-61-62-63) - Exercitiul financiar 2011: 0 RON 

- Pierdere bruta (rd. 59-58) - Exercitiul financiar 2011: 4182767 RON 

- Profit brut (rd. 58-59) - Exercitiul financiar 2011: 0 RON 

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) - Exercitiul financiar 2011: 4120462 RON 

 

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2010 
Numar mediu de salariati - 31.12.2010: 1 

- Pierdere bruta (rd. 59-58) - Exercitiul financiar 2010: 207001 RON 

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) - Exercitiul financiar 2010: 496332 RON 

 

ALTE MENTIONARI 
Menţionare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) 

Nr. intrare: 10155 din 17.02.2011 

Descriere: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) 

 

Menţionare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) 

Nr. intrare: 13797 din 04.03.2011 

Descriere: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) 

Din data: 24.02.2011 
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Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 

Nr. intrare: 78115 din 18.09.2008 

Descriere: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 

Număr declaraţii: 1 

Număr certificate constatatoare: 1 
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Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 

şi au la bază inregistrările existente în acesta până la data de 05.12.2013 15:06. 

 

 

 

 

 

 

Pentru furnizarea acestor informaţii a fost percepută suma de 0.0 RON. 


