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.: 708284

FURNIZARE INFORMAŢII
MAR SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J38/278/2003, atribuit în data de 08.04.2003
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J38/278/2003
Cod unic de înregistrare: 15351670
Certificat de înregistrare: B1977097, emis pe data de 10.11.2009 si eliberat la data 10.11.2009
Adresă sediu social: Municipiul Drăgăşani, Str. Traian, Nr. 16 bis, Judet Vâlcea
Contacte sediu social: Fax 0250810367, telefon: 0723633502, 0250810367
Contacte firmă: Fax 0250810367, telefon: 0723633502, 0250810367
Actul de înmatriculare şi autorizare: Încheiere judecătorească 289/08.04.2003,DINA GELU
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 25.11.2014
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 1208 din data 13.07.2001
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 13.07.2001.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 1460400 LEI , integral vărsat
Număr părţi sociale: 14604
Valoarea unei părţi sociale: 100 LEI
Total aport natură: 1229200 LEI
Descriere aport natură total: 622.200 lei reprezentând aporturi în natură - bunuri mobile aparţinând asociaţilor
conform rapoartelor de evaluare.
NATURĂ CAPITAL
privat autohton 100%
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
ISĂRESCU ELENA
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
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Data şi locul naşterii: 06.12.1949, DRAGASANI, VALCEA
Sex: feminin
Aport la capital: 370800 LEI
Aport vărsat total: 370800 LEI
Aport vărsat în LEI : 370800 LEI
Aport în natură: 301500 LEI
Număr parţi sociale: 3708
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 25.39% / 25.39%
ISĂRESCU ILEANA LĂCRĂMIOARA
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 21.10.1975, DRAGASANI, VALCEA
Sex: feminin
Aport la capital: 150400 LEI
Aport vărsat total: 150400 LEI
Aport vărsat în LEI : 150400 LEI
Aport în natură: 150300 LEI
Număr parţi sociale: 1504
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 10.3% / 10.3%
ISĂRESCU COSTIN MUGUR
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 28.04.1987, Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Sex: masculin
Aport la capital: 150400 LEI
Aport vărsat total: 150400 LEI
Aport vărsat în LEI : 150400 LEI
Aport în natură: 150300 LEI
Număr parţi sociale: 1504
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 10.3% / 10.3%
ISĂRESCU CONSTANTIN-MUGUREL
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 01.08.1949, Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Sex: masculin
Aport la capital: 788800 LEI
Aport vărsat total: 788800 LEI
Aport vărsat în LEI : 788800 LEI
Aport în natură: 627100 LEI
Număr parţi sociale: 7888
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 54.01% / 54.01%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
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Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
ISĂRESCU COSTIN MUGUR
Calitate: administrator
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 28.04.1987, Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Puteri: -Administratorul mai poate infiinta sau desfiinta sedii secundare fără acordul Adunării Generale a
Asociatilor
Data numirii în funcţie: 01.06.2011
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 02.06.2011
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)
0121 - Cultivarea strugurilor
Activităţi secundare
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
0115 - Cultivarea tutunului
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0122 - Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
0123 - Cultivarea fructelor citrice
0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
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0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0163 - Activităţi după recoltare
0164 - Pregătirea seminţelor
0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
1061 - Fabricarea produselor de morărit
1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
1105 - Fabricarea berii
1106 - Fabricarea malţului
1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
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
4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
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
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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
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
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
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitări
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
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
7722 - Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7735 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian
7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică
8292 - Activităţi de ambalare
EMBLEME
Nu există înregistrări.
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FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
Nu există înregistrări.
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu, Intrarea MĂCEŞILOR, Nr. 2, Judet Ilfov
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 2814 din data 07.10.2011
Durata sediului:nelimitat.
Denumire: PUNCT DE LUCRU
Adresă: Municipiul Drăgăşani, PCT.DEALUL OLT-POPA IANCU-STATIUNE, Judet Vâlcea
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 759 din data 08.04.2005
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.07.2006.
Durata sediului:nelimitat.
SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Sediul social din:Municipiul Drăgăşani, Str. Traian, Nr. 16 bis, Judet Vâlcea
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 3 nr. 33340 din 11.11.2009
Activităţi la sediu:
8292 - Activităţi de ambalare
5610 - Restaurante
5210 - Depozitări
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
Data certificatului constatator: 17.11.2009
Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu, Intrarea MĂCEŞILOR, Nr. 2, Judet Ilfov
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 22900 din 20.09.2013
Activităţi la sediu:
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
5210 - Depozitări
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
Data certificatului constatator: 24.09.2013
Denumire: PUNCT DE LUCRU
Sediul secundar din:Municipiul Drăgăşani, PCT.DEALUL OLT-POPA IANCU-STATIUNE, Judet Vâlcea
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 2233 din 01.02.2010
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Activităţi la sediu:
8292 - Activităţi de ambalare
5610 - Restaurante
5590 - Alte servicii de cazare
5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5210 - Depozitări
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
0121 - Cultivarea strugurilor
Data certificatului constatator: 02.02.2010
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: 2233 din 01.02.2010
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere: conform act.
Nr. intrare: 14019 din 01.06.2011
Tip menţionare: Numire expert pentru evaluare aporturi în natură
Din data: 01.06.2011
Raport generat în data de 14.04.2019 : 00:11:45
Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

7/9

Descriere: conform act.
Nr. intrare: 33340 din 11.11.2009
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere: conform act.
Nr. intrare: 20067 din 15.09.2014
Tip menţionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv actualizat
Din data: 15.09.2014
Nr. intrare: 16533 din 18.07.2014
Tip menţionare: Numire expert pentru evaluare aporturi în natură
Descriere: conform act.
Nr. intrare: 25137 din 21.11.2014
Tip menţionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv actualizat
Din data: 21.11.2014
Nr. intrare: 22900 din 20.09.2013
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 2
Nr. act: 22900 / 20.09.2013
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Nr. intrare: 22169 din 28.07.2006
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 2016
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 66 - 67): 328303
LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67) (rd.
66 + 67 - 64): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63): 397798 LEI
Număr mediu de salariaţi: 18
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06): 2619273 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 7280828 LEI
SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2017
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 66 - 67): 236769
LEI
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PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67), (rd.
66 + 67 - 64): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63): 286374 LEI
Număr mediu de salariaţi: 21
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06): 3341658 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 8409950 LEI
SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2018
Nu există înregistrări.

Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 14.04.2019
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.
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