
MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

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.: 20375/09.01.2023

CERTIFICAT CONSTATATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului şi ca urmare a cererii dumneavoastră

înregistrată sub nr. 20375 din 09.01.2023, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului certifică informaţiile referitoare la 

GETICA 95 COM SRL

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J10/689/1995, atribuit în data de 21.07.1995
Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J10/689/1995
Cod unic de înregistrare: 7562758
Certificat de înregistrare: B2582997, emis pe data de 25.05.2012 si eliberat la data 28.05.2012
Adresă sediu social: Municipiul Râmnicu Sărat, Str. DOROBANTI, Nr. 20, Judet Buzău
Contacte sediu social: telefon: 0744350020, 0374032032
Contacte firmă: telefon: 0744350020, 0374032032
Actul de înmatriculare şi autorizare: Sentinţă civilă / Hotărâre judecătorească     860/27.06.1995/TRIBUNALUL BUZAU
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 09.01.2023
Durată: nelimitată; 

SEDIU SOCIAL
Act sediu: Acord proprietar, nr. 5391 din data 27.06.1995
Durata sediului:nelimitat.

CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 20000 LEI , integral vărsat
Număr părţi sociale: 2000
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI 

ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.

ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
TUDOSE M. SĂNDEL-VIOREL
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Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: necasatorit
Data şi locul naşterii: 11.08.1970, Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Sex: masculin
Aport la capital: 20000 LEI 
Aport vărsat total: 20000 LEI 
Număr parţi sociale: 2000
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%

REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.

ASOCIAT, reprezentant al deţinatorilor în comun de părţi sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
TUDOSE SĂNDEL-VIOREL
Calitate: administrator
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 11.08.1970, Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Stare civilă: necasatorit
Puteri: Administrator statutar
Data numirii: 05.01.2023
Data expirării mandatului: 05.01.2122
Durată mandat: 99 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 06.01.2023
Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.

CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.

Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
3514 - Comercializarea energiei electrice
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FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
Nu există înregistrări.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 3, Strada NERVA TRAIAN, Nr. 3, camerele 1,2,3,4,5,6., Etaj 3
Act sediu: Act aditional nr. 11 din data 28.09.2022 la contract de închiriere, nr. 532-AP din data 13.09.2016
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 31.12.2022.
Data expirării dovezii de sediu: 30.06.2023.
Durata sediului: 6 luni.

Act sediu: Act aditional nr. 10 din data 20.06.2022 la contract de închiriere, nr. 532-AP din data 13.09.2016
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.07.2022.
Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2022.
Durata sediului: 5 luni 30 zile.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE
Tip activitate autorizată: terţi
Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 32412 din 01.10.2020
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2): 

6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile
5210 - Depozitări
3523 - Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
3514 - Comercializarea energiei electrice

Data certificatului constatator:05.10.2020

Sediul social din:Municipiul Râmnicu Sărat, Str. DOROBANTI, Nr. 20, Judet Buzău
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 3 nr. 39640 din 22.12.2020
Activităţi la sediu: 

3523 - Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
4519 - Comerţ cu alte autovehicule
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
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4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
3522 - Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
3514 - Comercializarea energiei electrice

Data certificatului constatator: 24.02.2021

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 3, Strada NERVA TRAIAN, Nr. 3, camerele 1,2,3,4,5,6., Etaj 3
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 39640 din 22.12.2020
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate
Activităţi la sediu: 

3523 - Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
3514 - Comercializarea energiei electrice

Data certificatului constatator: 24.02.2021

CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART. 103 ALIN.(1) LIT. f-p) din L265/2022
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.

- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.
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SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2021
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68): 34198489 LEI
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64): 0 LEI
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 40074879 LEI
Numar mediu de salariati: 22
Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 48361761 LEI
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 1903863354 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 1568704 LEI

Informaţiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi au
la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerţului ţinut de către oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale până la data de 09.01.2023

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului TUDOSE SĂNDEL-VIOREL , fiindu-i necesar la Bancă.

-----------------
Potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 
cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, profesionistul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind actele
şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligaţiei de înregistrare. 
Înregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, în cazurile prevăzute de lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data la 
care au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.
În cazul persoanelor împuternicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor 
corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerţului computerizat, cu calitatea respectivă şi cu 
durata mandatului expirată.

Prezentul document conţine date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE.
Informaţiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.

Pentru actele înregistrate în registrul comerţului, a căror descriere nu se regăseşte în conţinutul certificatului constatator/furnizării de informaţii (de ex., la 
rubrica „Alte menţiuni“, „Restricţii“ ş.a.), solicitantul are posibilitatea obţinerii de copii/copii certificate după menţiunea respectivă, prin completarea 
formularului- tip „Cerere - comandă eliberare acte“ şi cu respectarea dispoziţiilor privind datele cu caracter personal.

Contrafacerea prezentului document constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
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