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ÎNCEPE O CĂUTARE NOUĂ

Denumire

SOCIETATEA CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ
ACOPERIŞ PENTRU CASA TA
Forma organizatorico-juridică
Societate cu răspundere limitată

Statutul
Activă

Data inregistrării
07-02-2018

Lista conducătorilor
UGLEA VASILE (companii?q=UGLEA VASILE),

Adresa
https://idno.md/companie?idno=1018600005306/societatea-cu-răspundere-limitată-acoperiş-pentru-casa-ta
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Străşeni, str. Mircea cel Bătrân, 1 (companii?q=Străşeni, str. Mircea
cel Bătrân, 1)

Lista fondatorilor
UGLEA VASILE (100.0%) (companii?q=UGLEA VASILE),

Cod ﬁscal/IDNO
1018600005306

Istoricul companiei

*Istoricul companiei este disponibil din noiembrie 2014

2018-12 Gen de activitate Nelicentiate: din , in 4110, 4120, 4211,
4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334,
4339, 4391, 4399, 4612, 4613, 4614, 4615, 4619, 4941, 4942,
5040, 5121, 5210, 7111, 7410,
2018-12 Fondatori: din in UGLEA VASILE(100.0%)
2019-10 Adresa: din Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 133B, ap. 302
in Străşeni, str. Mircea cel Bătrân, 1

Genurile de activitate nelicențiate (28)
Dezvoltare (promovare) imobiliară (companii?q=4110)
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
(companii?q=4120)
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Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor (companii?
q=4211)
Lucrări de demolare a construcţiilor (companii?q=4311)
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii (companii?
q=4312)
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii (companii?q=4313)
Lucrări de instalaţii electrice (companii?q=4321)
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de
încălzire şi de aer condiţionat (companii?q=4322)
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii (companii?q=4329)
Lucrări de tencuire (companii?q=4331)
Lucrări de tîmplărie şi dulgherie (companii?q=4332)
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor (companii?q=4333)
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
(companii?q=4334)
Alte lucrări de ﬁnisare (companii?q=4339)
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii (companii?
q=4391)
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. (companii?q=4399)
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi
produse chimice pentru industrie (companii?q=4612)
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de
construcţii (companii?q=4613)
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale,
nave şi avioane (companii?q=4614)
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Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de
ﬁerărie (companii?q=4615)
Intermedieri în comerţul cu produse diverse (companii?
q=4619)
Transporturi rutiere de mărfuri (companii?q=4941)
Servicii de mutare (companii?q=4942)
Transporturi de marfă pe căi navigabile interioare (companii?
q=5040)
Transporturi aeriene de marfă (companii?q=5121)
Depozitări (companii?q=5210)
Activităţi de arhitectură (companii?q=7111)
Activităţi de design specializat (companii?q=7410)

Genurile de activitate licențiate (0)
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