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Furnizare informatii extinse

JIM-TRICOTEX SRL

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Sediu social: Sat Lunca Jariştei, Comuna Siriu, Com. SIRIU, Judet Buzău Contacte sediu social 
telefon: 0238520550
Numar de ordine in Registrul Comertului: J10/753/2004, atribuit in data de 17.08.2004
Stare firma: lichidare
Nr. de înmatriculare anterior în registrul comerţului: J8/417/1991
Firma provine din : Schimbarea sediului din alt judeţ
Forma de organizare: societate cu raspundere limitata
Cod unic de inregistrare: 1093571 atribuit in data de 26.11.1992
Certificat de inregistrare: B0412367, emis pe data de 18.08.2004 si eliberat la data 24.08.2004
Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 10.04.2007
Durată: nelimitată; 
Contacte firma telefon: 0238520550

SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de închiriere nr. 5027 din data 22.07.2004
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 22.07.2004.
Durata:nelimitat.

CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 20
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON 

ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.

ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE
AVORNIC GHEORGHE
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: moldoveană
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 04.07.1963, RAION CALARASI,REP.MOLDOVA



Aport la capital: 200 RON 
Aport vărsat total: 200 RON 
Aport vărsat în  RON : 200 RON 
Număr parți sociale: 20
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%

ASOCIATI LISTA
Nu există înregistrări.

PERSOANE IMPUTERNICITE
AVORNIC GHEORGHE
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: moldoveană
Puteri: ADMINISTRARE REPREZENTARE
Data şi locul naşterii: 04.07.1963, RAION CALARASI,REP.MOLDOVA
Data numirii în funcţie: 13.08.2004
Data expirării mandatului: 13.08.2090
Durată mandat: 86 ani ,

Căşaru Victoria
Calitate: lichidator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Puteri: LICHIDATOR
Data numirii în funcţie: 06.04.2007
Durată mandat: neprecizată

CENZORI
Nu există înregistrări.

AUDITORI
Nu există înregistrări.

DOMENII DE ACTIVITATE
Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 601/2002) Rev. Caen (1)
5212 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare                                                                                               

Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 601/2002) Rev. Caen (1)
5010 - Comerţ cu  autovehicule
5030 - Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
5050 - Comerţ cu amanuntul al carburanţilor pentru autovehicule
5121 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor
5122 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
5123 - Comerţ cu  ridicata al animalelor vii
5124 - Comerţ cu ridicata al pieilor brute şi al pieilor prelucrate
5125 - Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat
5131 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
5132 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne



5133 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
5134 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
5135 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
5136 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
5137 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
5138 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
5139 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
5141 - Comerţ cu ridicata al produselor textile
5142 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
5143 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi 
televizoarelor
5144 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere
5145 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
5147 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
5151 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
5152 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
5153 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
5154 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi 
de încălzire
5155 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
5156 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
5157 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
5181 - Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
5182 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria miniera şi construcţii
5183 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
5184 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului
5185 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
5186 - Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice
5187 - Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerţ şi transporturi
5188 - Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
5190 - Comerţ cu ridicata al altor produse
5211 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun
5246 - Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
5248 - Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
5250 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
5261 - Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă
5262 - Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
5263 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine

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:Sat Lunca Jariştei, Comuna Siriu, Com. SIRIU, Judet Buzău
Tip sediu: principal
nu desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate



data certificatului constatator: 17.08.2004

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2013
Nu există înregistrări.

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2012
Nu există înregistrări.

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2011
Nu există înregistrări.

ALTE MENTIONARI
Menţionare acte: Solicitare numire lichidator cf. Legea nr. 31/1990, art.237 alin.(7)
Nr. intrare: 5000 din 05.04.2007
Descriere: Solicitare numire lichidator cf. L31/1990, art.237 alin.(7)

Nr.: 85363

Furnizare informatii extinse

JIM-TRICOTEX SRL

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Sediu social: Municipiul Braşov, Str. Lunga, Nr. 48, Judet Braşov Contacte sediu social Fax 
(structura este aceeaşi ca la telefon) 68/0, telefon: 068/0
Numar de ordine in Registrul Comertului: J8/417/1991, atribuit in data de 10.05.1991
Stare firma: radiată
   Motiv radiere: schimbare sediu în alt judet; Data radiere: 24.08.2004;Nr. de înmatriculare nou 
în registrul comerţului: J10/753/2004;
Semnale firma: certificat de înmatriculare nepreschimbat în termenul legal, sediu expirat
Forma de organizare: societate cu raspundere limitata
Cod unic de inregistrare: 1093571 atribuit in data de 26.11.1992
Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 16.03.2005
Durată: nelimitată; 
Contacte firma Fax (structura este aceeaşi ca la telefon) 68/0, telefon: 068/0

PERSOANE IMPUTERNICITE
Nu există înregistrări.

ALTE MENTIONARI
Nu există înregistrări.

 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 16.01.2014 19:18.


