
MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Nr. ieşire______________/________________

Bucuresti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod postal: 030837
Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscal?: 14942091;

3/26/12 6:23 PM

ELION TOURS IMPORT-EXPORT CO. SRL

Nr. de ordine in RC J08/736/1991 acordat la 14.06.1991

Act infiinţare: SC   149/1991a Jud,Bv.

Cod unic de înregistrare: 1127720

Data ultimei menţiuni înscrise privind asociaţi/acţionari 01.07.2005

Serie certificat: B1771708 - , emis la data 03-FEB-09, eliberat la data  -

Sediu social: judeţ Braşov, localitate Predeal, sector 0, B-dul LIBERTATII, 77, bloc - , scara - , etaj - , ap. - , cod poştal
2211, alte detalii: -

Act sediu: Contract de locaţie de gestiune nr. 29 din data 21.06.1993

Telefon sediu: 3358542

Telefon sediu: 0268455251

Fax sediu: 68/0

2. Sediu social

Data expirării sediului: 21.06.2013

Contact firma: 68/0

Contact firma: 3358542

Contact firma: 0268455251

Data ultimei înregistrări in RC: 04.08.2011

Stare firma:
 - funcţiune

Cerere înmatriculare: 809/14-JUN-91

1. INFORMAŢII DE IDENTIFICARE

Informatii despre ISTORICUL firmei in perioada

Evenimente alese: Vector Fiscal , Recursuri/Opozitii/Plangeri , Alte mentiuni , Import lista membri cooperatori , Restrictii pe
persoane , Firma mamă , Fonduri de comert/Puncte de lucru , Subunitati , Persoane imputernicite ,
Actiuni/Parti sociale , Termen vărsare integrală capital social , Tip unitate , Preschimbare obiecte de
activitate , Obiecte de activitate pe sedii , Capital social , Actionari/Asociati/Membri , Obiecte de
activitate , Date de contact , Sediu social/profesional , Durata societatii , Denumire , Forma juridică si tip
societate , Depunere dovada varsamant capital , Hotarare judecatoreasca , Fuziune-Divizare , Depunere
specimen semnatura , Embleme , Participare straina , Tip capital social , Societate de registru
independent , Casa centrala la care se afiliaza cooperativa , Cesiune totala , Corectie stare firma ,
Lichidare societate , Dizolvare societate , Urmarire Penala , Suspendare/Reluare activitate , Drepturi

MENTIUNE/CERERE NR. DATA ACTUALIZAT Incheiere

51/13/01/20101 8592Oficiu 11.02.2010 NU

134/25/03/20102 26835Oficiu 12.04.2010 NU

Oficiu  nr. 8592 din data 11.02.2010

Stare inregistrare: inscrisa in RC  la data 11.02.2010 in baza Rezolutiei nr. 51 din data 13.01.2010
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Oficiu  nr. 26835 din data 12.04.2010

Stare inregistrare: inscrisa in RC  la data 12.04.2010 in baza Rezolutiei nr. 134 din data 25.03.2010
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ELION TOURS IMPORT-EXPORT CO. SRL

Nr. de ordine in RC J08/736/1991 acordat la 14.06.1991

Act infiinţare: SC   149/1991a Jud,Bv.

Cod unic de înregistrare: 1127720

Data ultimei menţiuni înscrise privind asociaţi/acţionari 01.07.2005

Serie certificat: B1771708 - , emis la data 03-FEB-09, eliberat la data  -

Sediu social: judeţ Braşov, localitate Predeal, sector 0, B-dul LIBERTATII, 77, bloc - , scara - , etaj - , ap. - , cod poştal
2211, alte detalii: -

Act sediu: Contract de locaţie de gestiune nr. 29 din data 21.06.1993

Telefon sediu: 3358542

Telefon sediu: 0268455251

Fax sediu: 68/0

2. Sediu social

Data expirării sediului: 21.06.2013

Contact firma: 68/0

Contact firma: 3358542

Contact firma: 0268455251

Data ultimei înregistrări in RC: 04.08.2011

Stare firma:
 - funcţiune

Cerere înmatriculare: 809/14-JUN-91

1. INFORMAŢII DE IDENTIFICARE

Date despre capitalul social

Capital social subscris (total RON): 20000
Capital varsat (total RON): 20000
Număr acţiuni/părţi sociale: 2000. Valoarea unei parţi sociale: 10 RON

Structura capitalului
 -   20000.00 RON, integral varsat
 -       0.00 USD, integral varsat

Nu are participare straină la capital

Obiecte principale de activitate declarate conform CAEN Rev.2:

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

Obiecte secundare de activitate declarate conform CAEN Rev.2:

0141 Creşterea bovinelor de lapte

0142 Creşterea altor bovine

0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline

0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor

0146 Creşterea porcinelor

0149 Creşterea altor animale

0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
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1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

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

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3319 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

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

4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii

4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele

4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse

4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor

4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor

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

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

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

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
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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

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5590 Alte servicii de cazare

5610 Restaurante

5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

6420 Activităţi ale holdingurilor

6430 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.

6612 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare

6630 Activităţi de administrare a fondurilor

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6831 Agenţii imobiliare

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7410 Activităţi de design specializat

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7911 Activităţi ale agenţiilor turistice

7912 Activităţi ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

8110 Activităţi de servicii suport combinate

8211 Activităţi combinate de secretariat

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9313 Activităţi ale centrelor de fitness

9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9604 Activităţi de întreţinere corporală

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.

Date despre asociati

Nu are asociati persoane juridice

Nu are asociati tip lista
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-persoane fizice

Judet: Braşov

1. Denumire: SUTEU ION

Domiciliu: România

Procent beneficii si pierderi: 0.25%

Data nasterii: 01.01.1940

Adresa: *******

Nr. total actiuni / parti sociale: 5

Total aport: 50 RON

Loc nastere: BUCURESTI

Localitate: PREDEAL

CNP: ****

Act identitate: ****

Calitate: asociat

Cetatenie: română

Judet: Bucureşti

2. Denumire: BUDAI MARIAN

Domiciliu: România

Procent beneficii si pierderi: 45%

Data nasterii: 06.03.1968

Adresa: *******

Nr. total actiuni / parti sociale: 900

Total aport: 9000 RON

Loc nastere: BUCURESTI

Localitate: BUCURESTI SECTORUL 4

CNP: ****

Act identitate: ****

Calitate: asociat

Cetatenie: română

Judet: Braşov

3. Denumire: PETRESCU ANTONELLA LORELEY

Domiciliu: România

Procent beneficii si pierderi: 0.65%

Data nasterii: 18.09.1968

Adresa: *******

Nr. total actiuni / parti sociale: 13

Total aport: 130 RON

Loc nastere: BRASOV

Localitate: PREDEAL

CNP: ****

Act identitate: ****

Calitate: asociat
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Cetatenie: română

Judet: Bucureşti

4. Denumire: DINU ION

Domiciliu: România

Procent beneficii si pierderi: 54.1%

Data nasterii: 23.05.1964

Adresa: *******

Nr. total actiuni / parti sociale: 1082

Total aport: 10820 RON

Loc nastere: FRUMUSANI/CALARASI

Localitate: BUCURESTI SECTORUL 4

CNP: ****

Act identitate: ****

Calitate: asociat

Cetatenie: română

Date despre administratori/lichidatori/ cenzori/ alte persoane imputernicite

Date despre administratori persoana fizice, imputernicitii lor

Cetaţenie: română

Data expirării mandatului:  -

Calitate / Funcţie: administrator / nespecificata

Domiciliu:  România

Data naşterii: 06.03.1968

Localitate:  BUCURESTI SECTORUL 4

Judeţ: Bucureşti

Adresă: *******

Duarata mandatului: nespecificata.

Puteri: CF.ACT ADITIONAL

Locul naşterii:  BUCURESTI

Data numirii: 19.09.2001

Nume: BUDAI MARIAN1.

CNP: ****

Act identitate: ****

Nu există administratori persoane juridice

Nu există administratori cenzori, auditori persoane juridice

Nu există administratori / cenzori auditori persoane fizice

Date despre sucursale / subunităţi
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Denumire: ELION TOURS IMPORT-EXPORT CO.SRL FILIALA ARAD

Număr înmatriculare/an înmatriculare: 0/0

Cod fiscal: 0

SIRUES: 0

Judeţ: Arad

1.

Denumire: ELION TOURS IMPORT-EXPORT CO.SRL FILIALA CONSTANTA

Număr înmatriculare/an înmatriculare: 0/0

Cod fiscal: 0

SIRUES: 0

Judeţ: Constanţa

2.

Date despre sedii secundare

Dovada sediu : Contract de comodat nr. 122 din data de 25-MAY-05

Perioada de valabilitate: de la 25.05.2005 pana la -

Ţară: România

Judeţ: Prahova

Localitate: CHEIA

Adresa:  sector  - , Strada  TARLAUA 11 PARCELA 85, nr. - , bloc - , scara - , etaj - , ap. - , cod poştal 2106, alte
detalii:  -

1.PUNCT DE LUCRU

Dovada sediu :  -

Perioada de valabilitate: de la -  pana la -

Ţară: România

Judeţ: Arad

Localitate: ARAD

Adresa:  sector  - , Strada - , nr. - , bloc - , scara - , etaj - , ap. - , cod poştal 0, alte detalii:  -

2.SEDIU SOCIAL

Dovada sediu :  -

Perioada de valabilitate: de la -  pana la -

Ţară: România

Judeţ: Constanţa

Localitate: CONSTANTA

Adresa:  sector  - , Strada - , nr. - , bloc - , scara - , etaj - , ap. - , cod poştal 0, alte detalii:  -

3.SEDIU SOCIAL

Date de bilanţ 2010

                  2982.00 RONCifra de afaceri:

Nr. salariaţi: 2

Profit brut:                      0.00 RON

Date de bilanţ 2009

                 16972.00 RONCifra de afaceri:

Nr. salariaţi: 2

Profit brut:                      0.00 RON
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Date de bilanţ 2008

                 56465.00 RONCifra de afaceri:

Nr. salariaţi: 3

Profit brut:                      0.00 RON
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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 de pe lângă tribunalele judeţene până la data de Mar
26, 2012 6:23:43 PM

ADRIANA LUMINIŢA IACOB

DIRECTOR GENERAL
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Pentru furnizarea acestor informaţii a fost percepută  suma de       0.00 RON


