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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.: 930970 

Furnizare informatii extinse 
 

 
 

BODU SRL 
 

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE 
Sediu social: Bucureşti Sectorul 1, Str. AVIATOR ALEX SERBANESCU, Nr. 18-20, Bloc XVIb Contacte sediu 
social telefon: 0212332030, 0212320226 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/1246/1998, atribuit in data de 11.02.1998 
Stare firma: funcţiune 
Semnale firma: certificat de înmatriculare preschimbat, este menţionată o opoziţie/sunt menţionate opoziţii 
Forma de organizare: societate comerciala cu raspundere limitata 
Cod unic de inregistrare: 10225698 atribuit in data de 23.02.1998 
Certificat de inregistrare: B1101639, emis pe data de 22.02.2008 si eliberat la data 25.02.2008 
Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 08.05.2013 
Durată: nelimitată;  
Contacte firma telefon: 0212332030, 0212320226 
Act constitutiv actualizat prin mentiunea nr. 177852 din 29.04.2013 
 
SEDIU SOCIAL 
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare nr. 2912 din data 21.12.2001 
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 21.12.2001. 
Durata:nelimitat. 
 
CAPITAL SOCIAL 
Capital social subscris: 363200 RON , integral vărsat 
Număr părţi sociale: 36320 
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON  
 
ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE 
Nu există înregistrări. 
 
ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE 
DRAGOMIR DUMITRU 
Calitate: asociat unic 
Cetăţenie: română 
Data şi locul naşterii: 30.05.1946, Oraş Bălceşti, Vâlcea, România 
Aport la capital: 363200 RON  
Aport vărsat total: 363200 RON  
Aport vărsat în  RON : 363200 RON  
Număr parți sociale: 36320 
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100% 
 
ASOCIATI LISTA 
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Nu există înregistrări. 
 
PERSOANE IMPUTERNICITE 
BADITA FLORIN BOGDAN 
Calitate: administrator 
Cetăţenie: română 
Data şi locul naşterii: 24.01.1979, Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România 
Data numirii: 25.01.2013 
Durată mandat: nelimitată 
Data depunere specimen semnatura: 11.02.2013 
Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990 
 
CENZORI 
Nu există înregistrări. 
 
AUDITORI 
Nu există înregistrări. 
 
DOMENII DE ACTIVITATE 
Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare                                                                                                                                                          
 
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 
1811 - Tipărirea ziarelor 
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară 
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor 
4312 - Lucrări de pregătire a terenului 
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 
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. 
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 
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 
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 
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 
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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 
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 
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 
5320 - Alte activităţi poştale şi de curier 
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 
5813 - Activităţi de editare a ziarelor 
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 
7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 
7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 
7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă 
7735 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian 
7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice 
7912 - Activităţi ale tur-operatorilor 
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 
8010 - Activităţi de protecţie şi gardă 
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 
8030 - Activităţi de investigaţii 
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 
9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 
9002 - Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) 
9003 - Activităţi de creaţie artistică 
9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 
9311 - Activităţi ale bazelor sportive 
9313 - Activităţi ale centrelor de fitness 
9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii 
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 
9604 - Activităţi de întreţinere corporală 
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a. 
 
 
Text suplimentar activităţi secundare: 7711,7731,7734,7735 - EXCEPTAND LEASING 5221 - CU PRECADERE 
PARCARI AUTO 
FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITATI 
Nu există înregistrări. 
 
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Mod dobândire: Alte moduri 
Adresa: Bucureşti Sectorul 5, Str. SEBASTIAN, Nr. 88 
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare nr. 453 din data 10.04.2007 
Durata:nelimitat. 
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Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Mod dobândire: Alte moduri 
Adresa: Bucureşti Sectorul 5, Calea RAHOVEI, Nr. 198A 
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare nr. 400 din data 02.08.2007 
Durata:nelimitat. 
 
 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Mod dobândire: Vânzare-cumpărare 
Adresa: Loc. Voluntari, Oraş Voluntari,  SAT PIPERA, tarla 49, parcela A983/2, lot 15, Judet Ilfov 
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare nr. 1397 din data 14.12.2006 
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 14.12.2006. 
Durata:nelimitat. 
 
 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Mod dobândire: Închiriere 
Adresa: Loc. Voluntari, Oraş Voluntari,  SAT PIPERA, tarla 49, parcela A983/2, lot 16, Judet Ilfov 
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare nr. 1396 din data 14.12.2006 
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 14.12.2006. 
Durata:nelimitat. 
 
 
Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU 
Mod dobândire: Alte moduri 
Adresa: Bucureşti Sectorul 5, Str. DR. GRIGORE ROMNICEANU, Nr. 3A 
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare nr. 813 din data 24.05.2004 
Durata:nelimitat. 
 
 
SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2) : 4110.  
data certificatului constatator:08.05.2013 
Conform declaraţiei - tip model 2 nr. 177852 din 29.04.2013 
 
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 5, Str. SEBASTIAN, Nr. 88 
Tip sediu: fond comert 
Conform declaraţiei - tip model 1 nr. 638214 din 22.12.2008 
nu desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate 
data certificatului constatator: 09.01.2009 
 
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 5, Calea RAHOVEI, Nr. 198A 
Tip sediu: fond comert 
Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 644170 din 28.05.2012 
nu desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate 
desfăşoară următoarele activităţi ( CAEN Rev. 2): 1051, 1071, 1082, 5221, 5610, 5621, 5630, 7911, 7912, 8230, 
8299, 9002, 9329, 9609. 
data certificatului constatator: 05.06.2012 
 
Sediul social din:Bucureşti Sectorul 1, Str. AVIATOR ALEX SERBANESCU, Nr. 18-20, Bloc XVIb 
Tip sediu: principal 
Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 69824 din 16.02.2009 
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nu desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate 
desfăşoară următoarele activităţi ( CAEN Rev. 2): 5610. 
data certificatului constatator: 19.02.2009 
 
Sediul secundar din:Loc. Voluntari, Oraş Voluntari,  SAT PIPERA, tarla 49, parcela A983/2, lot 15, Judet Ilfov 
Tip sediu: fond comert 
Conform declaraţiei - tip model 1 nr. 7847 din 10.01.2007 
nu desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate 
data certificatului constatator: 15.01.2007 
 
Sediul secundar din:Loc. Voluntari, Oraş Voluntari,  SAT PIPERA, tarla 49, parcela A983/2, lot 16, Judet Ilfov 
Tip sediu: fond comert 
Conform declaraţiei - tip model 1 nr. 7847 din 10.01.2007 
nu desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate 
data certificatului constatator: 15.01.2007 
 
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 5, Str. DR. GRIGORE ROMNICEANU, Nr. 3A 
Tip sediu: fond comert 
nu desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate 
data certificatului constatator: 31.08.2004 
 
SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2012 
Nu există înregistrări. 
 
SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2011 
Numar mediu de salariati - 31.12.2011: 67 
- Profit net (rd. 60-61-62-63) - Exercitiul financiar 2011: 0 RON 
- Pierdere bruta (rd. 59-58) - Exercitiul financiar 2011: 2400324 RON 
- Profit brut (rd. 58-59) - Exercitiul financiar 2011: 0 RON 
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) - Exercitiul financiar 2011: 9377242 RON 
 
SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2010 
Numar mediu de salariati - 31.12.2010: 66 
- Pierdere bruta (rd. 59-58) - Exercitiul financiar 2010: 1496599 RON 
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) - Exercitiul financiar 2010: 6764323 RON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


