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SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
CRIST-VALG
Добавить информацию
Количество просмотров: 0
Общая информация
Статус
Активная

IDNO
1002605000761
Юридическая форма
Societate cu răspundere limitată
Дата регистрации
1999-10-29
Юр. адрес
Hînceşti, Logăneşti

Учредители

GAJIU LIDIA (2,81%)
GAJIU VASILE (97,19%)

Директор компании

GAJIU VASILE

Нелицензированная деятельность

Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Servicii pentru agricultură
Repararea maşinilor
1

companii.md

Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Comerţ cu alte autovehicule
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
Depozitări
Manipulări
Alte activităţi anexe transporturilor
Alte activităţi de creditare
Activităţi juridice
Activităţi de contabilitate şi audit ﬁnanciar; consultanţă în domeniul ﬁscal
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Fabricarea produselor de morărit
Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete
Construcţii generale de clădiri
Alte lucrări de ﬁnisare a construcţiilor
Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii
Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii
Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale
Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi produse din tutun
Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie
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Comerţul cu amănuntul al mobilei
Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe
Baruri
Transporturi rutiere de mărfuri

Лицензионные виды деятельности

Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer
Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate
de serviciul veterinar de stat)
Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a
stimulatoarelor de creştere a plantelor
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare,
reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a
gazului licheﬁat la staţiile de alimentare

Дополнительная информация
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