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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.: 2175596 

Furnizare informatii extinse 
 

 

 

RADU MOTORS SRL 

 

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE 
Sediu social: Municipiul Ploieşti, Str. THEODOR AMAN, Nr. 3, Judet Prahova Contacte sediu social telefon: 

0722348549, 0244563205 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/209/2005, atribuit in data de 31.01.2005 

Stare firma: urmărire penală, funcţiune 

Semnale firma: certificat de înmatriculare preschimbat 

Forma de organizare: societate cu raspundere limitata 

Cod unic de inregistrare: 17175414 atribuit in data de 31.01.2005 

Certificat de inregistrare: B1894939, emis pe data de 19.11.2008 si eliberat la data 21.11.2008 

Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 23.10.2013 

Durată: nelimitată;  

Contacte firma telefon: 0722348549, 0244563205 

Act constitutiv actualizat prin mentiunea nr. 9934 din 16.02.2011 

 

SEDIU SOCIAL 
Act sediu: Contract de comodat din data 25.01.2005 

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 25.01.2005. 

Data expirării dovezii de sediu: 25.01.2015. 

Durata: 10 ani. 

 

CAPITAL SOCIAL 
Capital social subscris: 300 RON , integral vărsat 

Echivalent EUR capital social: 70.42 

Echivalent EUR participare straina: 70.42 

Număr părţi sociale: 30 

Valoarea unei părţi sociale: 10 RON  

 

ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE 
Nu există înregistrări. 

 

ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE 
DORDEVIC NIKOLA 

Calitate: asociat unic 

Cetăţenie: sârbă 

Stare civilă: nedeclarat 

Data şi locul naşterii: 24.05.1975, BACKA PALANKA/SERBIA 

Aport la capital: 300 RON  

Echivalent EUR capital social: 70.42 

Aport vărsat total: 300 RON  
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Număr parți sociale: 30 

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100% 

 

ASOCIATI LISTA 
Nu există înregistrări. 

 

PERSOANE IMPUTERNICITE 
DORDEVIC NIKOLA 

Calitate: administrator 

Funcţie: nespecificata 

Cetăţenie: sârbă 

Puteri: DEPLINE 

Data şi locul naşterii: 24.05.1975, BACKA PALANKA/SERBIA 

Data numirii în funcţie: 10.02.2011 

Durată mandat: nelimitată 

Data depunere specimen semnatura: 10.02.2011 

 

CENZORI 
Nu există înregistrări. 

 

AUDITORI 
Nu există înregistrări. 

 

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

4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)                                                                                                                                              

 

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

1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 

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

1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate 

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

1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri 

4519 - Comerţ cu alte autovehicule 

4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 

4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 

4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 

4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 

4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii 

4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 

4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 

4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor 

4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 

4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 

4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 

4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 

4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 

4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile 

4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 
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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 

4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 

4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

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

4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 

4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 

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 

4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 

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

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

4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 

4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat 

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi 

şi tutun 

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

4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 

4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 

4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 

4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 

4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 

4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 

4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 

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 

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 

4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, 

chioşcuri şi pieţe 

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

 

 

Text suplimentar activităţi secundare: 5248-comerţ cu amănuntul în magazine specializate al altor produse 

n.c.a.(cu excepţia obiectelor de cult) Activităţile care necesită avize se vor desfăşura numai după obţinerea acestora 

de la organeel în drept. 

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 
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2) : 4511, 4519, 4520, 4531, 

4532, 4540.  

data certificatului constatator:20.11.2008 

Conform declaraţiei - tip model 2 nr. 95017 din 14.11.2008 

 

Sediul social din:Municipiul Ploieşti, Str. THEODOR AMAN, Nr. 3, Judet Prahova 

Tip sediu: principal 

Conform declaraţiei - tip model 1 nr. 3712 din 28.01.2005 

nu desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate 

data certificatului constatator: 01.02.2005 

 

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2012 
Nu există înregistrări. 

 

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2011 
Numar mediu de salariati - 31.12.2011: 0 

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

- Pierdere bruta (rd. 59-58) - Exercitiul financiar 2011: 1225411 RON 

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

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) - Exercitiul financiar 2011: 12494323 RON 

 

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2010 
- Pierdere bruta (rd. 59-58) - Exercitiul financiar 2010: 2056 RON 

 

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

Nr. intrare: 9934 din 16.02.2011 

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: 8716 din 10.02.2011 

Descriere: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) nr. 8716/10.02.2011 

 

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

Nr. intrare: 84027 din 12.10.2010 

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

 

Menţionare acte: Alte menţiuni 

Nr. intrare: 32183 din 24.04.2008 
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Descriere: NOTIFICARE CONF.ART.17 DIN L.359/2004 - INTERZICEREA ACTIV. ÎN CÂMPINA, STR.1 

MAI, NR.15 

 

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

Nr. intrare: 95017 din 14.11.2008 

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

Număr declaraţii: 1 

Număr certificate constatatoare: 1 

 

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

Nr. intrare: 85574 din 20.10.2010 

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

 

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

Nr. intrare: 19956 din 04.04.2005 

Descriere: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE CONF. ART.15 ALIN.(1) LIT.B DIN LEGEA 

359/2004 

Număr declaraţii: 1 

 

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

Nr. intrare: 95017 din 14.11.2008 

Descriere: Depunere act constitutiv actualizat nr.95017 din data de 14.11.2008. 
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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 15:24. 

 

 

 

 

 

 

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


