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FURNIZARE INFORMAŢII 
 

SUZ AND ALI SRL 
 

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J10/733/2005, atribuit în data de 14.06.2005 
Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J10/733/2005 
Cod unic de înregistrare: 17687201 
Certificat de înregistrare: B1423220, emis pe data de 28.10.2008 si eliberat la data 18.11.2008 
Adresă sediu social: Municipiul Buzău, Str. RĂCHITEI, Nr. 67, Judet Buzău 
Contacte sediu social: telefon: XXXXXXXXXX 
Contacte firmă: telefon: XXXXXXXXXX 
Actul de înmatriculare şi autorizare: Încheiere judecătorească   XXXXX/14.06.2005,JUDECATOR DELEGAT 
Stare firmă: funcţiune 
Forma de organizare: societate cu raspundere limitata 
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 20.01.2020 
Durată: nelimitată;  
 
SEDIU SOCIAL 
Act sediu: Sentinţă civilă pentru sediu, nr. 7070/1995 din data 07.07.1995 
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 07.07.1995. 
Durata sediului: nelimitat. 
 
CAPITAL SOCIAL 
Capital social subscris: 200 LEI , integral vărsat 
Număr părţi sociale: 20 
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI  
 
NATURĂ CAPITAL 
privat autohton 100% 
 
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE 
Nu există înregistrări. 
 
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE 
ŢURCAN M NICULAE 
Calitate: asociat unic 
Cetăţenie: română 
Stare civilă: - 
Data şi locul naşterii: XX.XX.XXX, Loc. Buzău, Buzău, România 
Sex: masculin 



 
 

   
 

 
 

 

Aport la capital: 200 LEI  
Aport vărsat total: 200 LEI  
Aport vărsat în  LEI : 100 LEI  
Număr parţi sociale: 20 
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) 
ŢURCAN M NICULAE 
Calitate: administrator 
Funcţie: nespecificata 
Cetăţenie: română 
Sex: masculin 
Data şi locul naşterii: XX.XX.XXXX, Loc. Buzău, Buzău, România 
Puteri: ADMINISTRARE ŞI REPREZENTARE 
Data numirii în funcţie: 13.06.2005 
Durată mandat: nelimitată 
Dată depunere specimen semnătură: 13.06.2005 
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) 
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 
 
Activităţi secundare 
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
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. 
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 
2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor 
2562 - Operaţiuni de mecanică generală 
2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 
3011 - Construcţia de nave şi structuri plutitoare 
3020 - Fabricarea materialului rulant 
3030 - Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării 
3103 - Fabricarea de saltele şi somiere 
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 
4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 
4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane 
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 
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 
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 
4339 - Alte lucrări de finisare 
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 
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 
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse 
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 
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 
4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule 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 
4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, 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 
4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 
4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, 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 
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 
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 
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 
5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 
6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio 
6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 
6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 
6120 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 
6130 - Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 
6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii 
6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
7410 - Activităţi de design specializat 
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 
8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 
8122 - Activităţi specializate de curăţenie 
8129 - Alte activităţi de curăţenie 
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 
9524 - Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 
 
EMBLEME 
Nu există înregistrări. 
 
FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI 
Nu există înregistrări. 
 
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU 
Nu există înregistrări. 
 



 
 

   
 

 
 

 

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 
Tip activitate autorizată: terţi 
Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 1244 din 17.01.2020 
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2):  

4932 - Transporturi cu taxiuri 
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

Data certificatului constatator: 20.01.2020 
 
Sediul social din: Municipiul Buzău, Str. RĂCHITEI, Nr. 67, Judet Buzău 
Tip sediu: principal 
Tip model declaraţie: model 3 nr. 6576 din 16.03.2017 
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate 
Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator 
Data certificatului constatator: 17.03.2017 
 
CONCORDAT PREVENTIV 
Nu există înregistrări. 
 
DREPTURI DE PROPRIETATE 
Nu există înregistrări. 
 
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990 
- 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. 
 
ALTE MENŢIUNI 
Nr. intrare: 1244 din 17.01.2020 
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 3 
Nr. act: 1244 / 17.01.2020 
Număr declaraţii: 1 
Număr certificate constatatoare: 1 



 
 

   
 

 
 

 

Descriere:  conform act. 
 
Nr. intrare: 1244 din 17.01.2020 
Tip menţionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) 
Act asociat: Act constitutiv actualizat 
Din data: 16.01.2020 
Descriere:  conform act. 
 
Nr. intrare: 6576 din 16.03.2017 
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 3 
Nr. act: 6576 / 16.03.2017 
Număr declaraţii: 1 
Număr certificate constatatoare: 2 
Descriere:  conform act. 
 
Nr. intrare: 9795 din 10.06.2005 
Tip menţionare: Alte menţiuni 
Descriere:  conform act. 
 
Nr. intrare: 10834 din 28.05.2009 
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Număr declaraţii: 1 
Număr certificate constatatoare: 1 
Descriere:  conform act. 
 
SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2018 
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 + 02 – 03 - 04 – 05 – 06 - 07): 2709 LEI 
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02): 0 LEI 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 229-228): 0 LEI 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 228-229): 3386 LEI 
 
Numar mediu de salariati: 0 
 
Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI 
Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709  + 741** + 766***): 22570 LEI 
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 2742 LEI 
 
SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2019 
8.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07): 1483 LEI 
8.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02): 0 LEI 
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Pierdere (rd. 229-228): 0 LEI 
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 228-229): 2078 LEI 
 
Numar mediu de salariati: 0 
 
Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI 
1. Cifra de afaceri netă(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766): 19318 LEI 



 
 

   
 

 
 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 317 LEI 
 
SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2020 
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07): 12167 LEI 
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02): 0 LEI 
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Pierdere (rd. 229-228): 0 LEI 
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 228-229): 13826 LEI 
 
Numar mediu de salariati: 0 
 
Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI 
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766): 59724 LEI 
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 217 LEI 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


