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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 3497 Din data de 15.10.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3927/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Harja Radu 
Ciprian. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3.1. Debitor: SC Rotiemme Impex SRL, cod de identificare fiscală: RO 18023244; Sediul social: Oradea, str. Garoafei, 
nr. 2, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/2087/2005. 
3.2. Administrator special: Jurca D. N.. 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 
sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Rotiemme Impex SRL, 
conform Sentinței civile nr. 648/F/2020 din data 17.09.2020 modificată prin Încheierea Camerei de Consiliu din data de 
24.09.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 648/F/2020 din data 17.09.2020 pronunțată în 
dosarul nr. 3927/111/2019 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura 
generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL, în 
anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL 

Număr dosar 3927/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Harja Radu Ciprian 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Rotiemme Impex SRL 
1. Referitor la disp. art. 72 alin. (6) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a Civilă, în data de 23.12.2019, creditorul Vista Bank 
(Romania) SA a solicitat deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului SC Rotiemme Impex SRL, cu sediul 
social în Oradea, str. Garoafei, nr. 2, jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Bihor sub nr. J05/2087/2005, CUI RO 18023244, în vederea recuperării creanței în sumă totală de 2.321.381,27 lei, 
reprezentând nerambursat. 
Prin Sentința civilă nr. 648/F/2020 din data 17.09.2020 modificată prin Încheierea Camerei de Consiliu din data de 
24.09.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 648/F/2020 din data 17.09.2020 pronunțată în 
dosarul nr. 3927/111/2019 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 
85/2014, judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului SC Rotiemme 
Impex SRL, cu sediul social în Oradea, str. Garoafei, nr. 2, jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/2087/2005, CUI RO 18023244, respectiv în temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 
a dispus numirea în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL, 
prin reprezentant ec. Popescu G.. 
2. Referitor la disp. art. 58 și art. 99 din Legea nr. 85/2014  
Administratorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 58 alin. (1), respectiv art. 99 din Legea nr. 
85/2014 şi a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului SC Rotiemme Impex SRL la sediul social din Municipiul Oradea, Str. Garoafei, Nr. 2, Judet 
Bihor, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 3139/28.09.2020, prin scrisoare recomandată 
cu conținut declarat nr. 3140/28.09.2020 cu confirmare de primire nr. VA39996586768 – predat la destinatar;  
- a comunicat debitorului SC Rotiemme Impex SRL la punctul de lucru din Sat Borş, Comuna Borş, Nr. 195/A, Judet 
Bihor, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 3139/28.09.2020, prin scrisoare recomandată 
cu conținut declarat nr. 3167/29.09.2020 cu confirmare de primire nr. VA39996586758 – returnat catre expeditor;  
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC Rotiemme Impex SRL nr. 
3141/28.09.2020 către asociatul unic și administratorul Jurca D. N., la adresa de domiciliu, prin scrisoare recomandată 
cu conținut declarat nr. 3142/28.09.2020 cu confirmare de primire nr. VA39996586748.  
Prin notificările comunicate, administratorul judiciar a comunicat către administratorul Jurca D. N. următoarele: „În 
temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, vă solicităm să puneți la dispoziția administratorului judiciar, în cel mai 
scurt timp posibil: 1. Toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  
averea debitorului, în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de 
insolvență, […] Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o 
constituie aplicare amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul sindic. Este 
important de precizat că, potrivit art. 169 din Legea nr. 85/2014, în cazul nepredării documentelor contabile către 
administratorului judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă. Menționăm faptul că 
inventarierea bunurilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL prevăzută de art. 101 și urm. din Legea nr. 85/2014 se va 
efectua în data de 06.10.2020, la ora 15:00. 
Astfel, vă solicităm următoarele: 
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1. Prezentarea la sediul social al debitorului din Oradea, str. Garoafei, nr. 2, jud. Bihor, în data de 06.10.2020, ora 15:00 
în vederea efectuării inventarieriii bunurilor din averea debitorului Rotiemme Impex SRL conform disp. art. 101 din 
Legea nr. 85/2014. 
2. Prezentarea în vederea efectuării inventarierii de către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel 
mai scurt timp posibil, a tuturor bunurilor și disponobilităților bănești existente în averea debitorului Rotiemme Impex 
SRL. 
3. Predarea către administratorul judiciar a tuturor documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de debitorul Rotiemme Impex SRL în perioada ianuarie 2017 - prezent. 
4. Predarea listei tuturor operațiunilor de încasări și plăți efectuate după data deschiderii procedurii de insolvență și 
documentele justificative aferente. 
Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului Rotiemme Impex SRL de urgență către administratorul judiciar, sunteţi susceptibilă de 
atragerea răspunderii civile și penale. 
Astfel, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Rotiemme Impex SRL fără avizul 
administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări 
sau orice alte operațiuni în numele debitorului Rotiemme Impex SRL, aveți obligația de a comunica administratorului 
judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu operațiunile respective și documentele justificative în vederea avizării 
acestora, în caz contrar acestea sunt nule de drept, iar în temeiul art. 84 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-
sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de către administratorul special.”  
Având în vedere faptul că, debitorul Rotiemme Impex SRL prin administrator, nu a depus la dosarul cauzei lista 
creditorilor prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării atribuțiilor prevăzute de 
disp. art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind 
deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Rotiemme Impex SRL prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire următorilor creditori: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de 
primire 

1 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului  

Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, Bucuresti, cod postal 
014294 

AR39869141921 

2 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bihor 

Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2b, jud. Bihor, 410519 
AR39869141931 

3 Primăria Municipiului Oradea Piata Unirii nr. 1, 410100 Oradea, Bihor AR39869141941 
4 Vista Bank (România) SA București, str. Emanoil Porumbaru, nr. 90-92, Sector 1 AR39869141951 

De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență 
împotriva debitorului SC Rotiemme Impex SRL și prin e-mail către creditorii: Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bihor; Primăria Municipiului Oradea; Biroul Vamal de Interior Bihor; Direcția Regională Vamală. 
Conform adresei nr. 7053/CFCA/01.10.2020 emisă de Biroul Vamal de Interior Bihor, la data de 01.10.2020 debitorul 
Rotiemme Impex SRL nu figurează cu debite vamale restante în evidențele Biroului Vamal de Interior Bihor. 
Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 
3137/28.09.2020 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15995/29.09.2020, afișată pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Notificare-privind-
deschiderea-procedurii-generale-de-insolventa-impotriva-debitorului-SC-Rotiemme-Impex-SRL.pdf, precum şi în 
ziarul Național din data de 30.09.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Bihor notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului SC 
Rotiemme Impex SRL nr. 3175/29.09.2020 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare. 
De asemenea, în temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat notificarea de deschidere a 
procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3174/29.09.2020 Judecătoriei 
Oradea prin e-mail. 
Conform dispozițiilor art. 76 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării 
privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 
3176/29.09.2020 către următoarele bănci: First Bank România, Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe 
Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha 
Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Libra Internet 
Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie 
Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank. 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
Rotiemme Impex SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: UniCredit Bank SA; Libra Internet Bank - 
Centrul de procesare și validare date; Idea Bank; Garanti Bank SA; Eximbank SA; Banca Comercială Română; Alpha 
Bank Romania. 
Conform adresei nr. 472502/01.10.2020 emisă de BRD - Groupe Société Générale, debitorul Rotiemme Impex SRL 
deține următoarele conturi bancare: 
- RO33BRDE050SV14820440500 – cont curent, sold 0,00 RON; 
- RO29BRDE050SV14820520500 – cont curent, sold 0,00 EUR; 
- RO41BRDE050SV46531520500 – cont curent, sold 0,00 HUF. 
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Conform adresei nr. RE 361154/30.09.2020 emisă de Patria bank SA, societatea Rotiemme Impex SRL deține 
următoarele conturi bancare: 
- RO59CARP005000766850RO01, cont curent deschis la data de 16.08.2011, având sold 0,00 lei; 
- RO16CARP005000766850EU01, cont curent deschis la data de 16.08.2011, având sold 0,00 EUR; 
- RO32CARP005000766850RO02, cont de disponibilități blocate la ordinul instanțelor judecătorești deschis la data de 
24.04.2012, având sold 0,00 LEI; 
- RO86CARP005000766850EU02, cont de disponibilități blocate la ordinul instanțelor judecătorești deschis la data de 
24.04.2012, având sold 0,00 EUR. 
Societatea Rotiemme Impex SRL nu figurează cu depozite sau credite la Patria Bank SA. Persoanele împuternicite 
pentru Rotiemme Impex SRL sunt: dl. Jurca D. N.; dl. Foica C. V.; dna Beke A. G.; dna Cuc E. I.. 
Conform adresei nr. 729119/2020-09-30 emisă de Raiffeisen Bank SA – Centrul Operațional Brașov, Colectiv 
Operațiuni Popriri, debitorul Rotiemme Impex SRL deține următoarele conturi bancare: 
- Cont IBAN RO96RZBR0000060011778927,  sold – 18,06 EUR; 
- Cont IBAN RO25RZBR0000060011778944, sold – 10,44USD. 
Persoana care deține drept de semnătură pentru societatea Rotiemme Impex SRL – Jurca N. D.. 
Conform adresei nr. 729119/2020-09-30 emisă de Raiffeisen Bank SA – Centrul Operațional Brașov, Colectiv 
Operațiuni Popriri, asupra conturilor societății Rotiemme Impex SRL au fost instituite următoarele popriri suspendate: 
- executorie la data de 16.05.2018 de către AFP – Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii Constituită La Nivelul 
Regiunii Cluj, în sumă curentă de 45.110,00 RON; 
- executorie la data de 19.12.2018 de către BEJ Moza Gh. S. în sumă curentă de 2.006.516,54 RON; 
- executorie la data de 05.11.2019 de către MEJ Puscas E. N. în sumă curentă de 2.252.524,07 RON; 
- executorie la data de 01.08.2019 de către AFP – Administrația Fiscală Pentru Contribuabilii Mijlocii Bihor în sumă 
curentă de 151.002,00 RON; 
- executorie la data de 16.08.2019 de către AFP – Administrația Fiscală Pentru Contribuabilii Mijlocii Bihor în sumă 
curentă de 571.093,00 RON; 
- executorie la data de 22.03.2018 de către Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii Constituită La Nivelul Regiunii 
Cluj, în sumă curentă de 1.916.850,00 RON; 
- executorie la data de 26.04.2018 de către Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii Constituită La Nivelul Regiunii 
Cluj, în sumă curentă de 163.047,00 RON; 
- executorie la data de 03.05.2019 de către Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii Bihor, în sumă curentă de 
146.006,00 RON; 
- executorie la data de 02.02.2018 de către Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii Constituită La Nivelul Regiunii 
Cluj, în sumă curentă de 5.675.017,00 RON; 
- executorie la data de 07.11.2019 de către Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii Bihor, în sumă curentă de 
153.573,00 RON; 
- executorie la data de 26.07.2018 de către Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii Constituită La Nivelul Regiunii 
Cluj, în sumă curentă de 73.095,00 RON; 
- executorie la data de 13.04.2018 de către Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii Constituită La Nivelul Regiunii 
Cluj, în sumă curentă de 118.755,00 RON; 
- executorie la data de 04.12.2018 de către SEJ Beiusan, în sumă curentă de 2.306.100,99 RON; 
- executorie la data de 11.10.2018 de către Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii Constituită La Nivelul Regiunii 
Cluj, în sumă curentă de 151.270,00 RON; 
- executorie la data de 04.12.2018 de către SEJ Beiusan, în sumă curentă de 854.656,10 RON; 
- executorie la data de 17.12.2018 de către Primăria Municipiului Arad, în sumă curentă de 8.312,18 RON; 
- executorie la data de 17.01.2019 de către Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii Bihor, în sumă curentă de 
157.376,00 RON; 
- executorie la data de 31.05.2018 de către Primăria Municipiului Oradea, în sumă curentă de 10.450,00 RON. 
3. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la convocarea 
asociatului unic al societății Rotiemme Impex SRL dl. Jurca D. N.  în data de 06.10.2020, ora 14:00, la sediul social al 
debitorului din Oradea, str. Garoafei, nr. 2, jud. Bihor, în vederea desemnării administratorului special al societății  
debitoare. Conform Deciziei asociatului unic al SC Rotiemme Impex SRL nr. 3348/06.10.2020, președintele de ședință 
- practician în insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, a constatat faptul că 
asociatul unic al debitorului Rotiemme Impex SRL dl. Jurca D. N. nu s-a prezentat la ședința convocată, nefiind 
îndeplinite prevederile legale referitoare la adoptarea unei hotărâri cu privire la punctul de pe ordinea de zi. 
4. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dl. Jurca N. D. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 06.10.2020, la ora 15:00, la sediul 
debitorului. Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3349/06.10.2020, administratorul judiciar a fost în 
imposibilitate de a identifica bunuri în averea debitoarei Rotiemme Impex SRL, întrucât admnistratorul Jurca D. N. nu 
s-a prezentat la sediul social al debitorului, în conformitate cu notificarea comunicată.   
5. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 
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În conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raport întocmit 
în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă privind 
debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 3357/06.10.2020. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
16744/08.10.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/10/Raport-%C3%AEntocmit-%C3%AEn-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-privind-SC-
Rotiemme-Impex-SRL.pdf 
Din Raportul întocmit în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi 
de insolvenţă privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 3357/06.10.2020 se rețin următoarele: 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență; 
- debitorul SC Rotiemme Impex SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit.  
Astfel, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Rotiemme 
Impex SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorului care a depus cererea introductivă de 
deschidere a procedurii insolvenței – Vista Bank (Romania) SA, precum și debitorului, cu privire la propunerea 
administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 
3359/06.10.2020 a fost publicată în BPI nr. 16746/08.10.2020 și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Notificare-privind-propunerea-de-intrare-in-faliment-prin-
procedura-simplificat%C4%83-a-debitorului-SC-Rotiemme-Impex-SRL.pdf 
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3382/08.10.2020 către creditorul Vista Bank (Romania) prin e-
mail, respectiv a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată nr. 
3383/08.10.2020 debitorului Rotiemme Impex SRL. 
6. Situaţia financiară a debitorului SC Rotiemme Impex SRL 
Până la data întocmirii prezentului raport, ca urmare a comunicării notificării de deschidere a procedurii generale de 
insolvență la sediul social al debitorului, cât și la adresa de domiciliu a asociatului unic și administratorului Jurca D. N., 
reprezentantul debitorului nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, în sensul că nu a predat documentele 
financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de către debitoarea SC Rotiemme Impex SRL. 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor 
publicate pe site-ul www.mfinante.ro. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data 
înregistrării ultimei declarații – 01.11.2018. Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a debitorului Rotiemme Impex SRL nu este anulată (conform informațiilor 
furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT). Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice, la data de 31.12.2019 debitorul Rotiemme Impex SRL nu înregistrează niciun salariat, respectiv 
prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2019 
Total active imobilizate 5.709.415 lei 
Total active circulante, din care: 9.908.939 lei 
- stocuri 1.760 lei 
- creanţe 9.907.733 lei 
- casa şi conturi la bănci -554 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 15.618.354 lei 
Total capitaluri proprii 2.830.761 lei 
Total datorii 12.787.593 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total Pasiv 15.618.354 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2019 debitoarea 
Rotiemme Impex SRL nu a efectuat activități economice, respectiv nu a înregistrat venituri, ci doar cheltuieli de 
123.169 lei, respectiv pierderea financiară de -123.169 lei. 
Administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire și prin e-mail, adresa nr. 3178/29.09.2020 prin 
care a solicitat Primăriei Municipiului Oradea, să comunice subscrisei dacă societatea Rotiemme Impex SRL 
figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Oradea cu bunuri impozabile.  
Conform adresei nr. 389625/06.10.2020 comunicată de Primăria Municipiului Oradea, debitorul Rotiemme Impex SRL 
figurează în baza de date ale primăriei cu următoarele bunuri impozabile: 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 502.627,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 51.403,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 104.190,00 lei – sub sechestru; 
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- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 5.592,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 77.095,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 90.380,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 71.296,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 121.910,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 68.822,00 lei – sub sechestru; 
- Teren proprietate privată în suprafață de 7.377,00 mp din care ocupat 3.136,00 mp situat la adresa str. Păcii, nr. 27, nr. 
cf. 14542, 8700 nr. top. 10940, 11/16/2 – suprafețe defalcate: Curți 4.241,00 mp – sub sechestru; 
- Autoturism marca DACIA 1310 proprietate privată seria motorului 0055935, nr. identificare UU1R1331123049525, 
capacitatea cilindrică 1397 dobândit în anul 2005; 
- Autoturism marca VW TOURAEG în leasing seria motorului CJM019298, nr. identificare WVGZZZ7PZED029050, 
capacitatea cilindrică 2967, dobândit în anul 2013. 
De asemenea, având în vedere punctul de lucru al societății debitoare situat în Sat Borş, Comuna Borş, Nr. 195/A, Judet 
Bihor, administratorul judiciar a transmis prin e-mail, adresa nr. 3185/29.09.2020 prin care a solicitat Primăriei 
Comunei Borș, să comunice subscrisei dacă societatea Rotiemme Impex SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în 
evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Borș cu bunuri impozabile.   
Subscrisa a transmis prin e-mail adresa nr. 3181/29.09.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, 
prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea a figurat în ultimii 2 ani/figurează în evidețele OCPI Bihor cu bunuri 
imobile, comunicarea copiilor documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum 
și extrasele de carte de funciară. 
De asemenea administratorul judiciar a transmis prin e-mail adresa nr. 3180/29.09.2020 către Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Bihor, 
prin care a solicitat să comunice dacă debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule. 
7. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a procedat la reconvocarea asociatului unic dl. Jurca D. N.  în data de 12.10.2020, ora 14:00, la 
sediul social al debitorului din Oradea, str. Garoafei, nr. 2, jud. Bihor, în vederea desemnării administratorului special al 
societății  debitoare. Conform Deciziei asociatului unic al SC Rotiemme Impex SRL nr. 3449/12.10.2020, asociatul 
unic al societății Rotiemme Impex SRL a decis desemnarea sa - Jurca D. N., cetățean -, născut în data de -, în -, având 
CNP -, domiciliat în -, în funcția de administrator special al societății debitoare Rotiemme Impex SRL, fără 
remunerație. 
8. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de 
către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a insolvenței sunt în cuantum 
de 150,10 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Bihor 

1715141 28.09.2020 20.00 lei 
solicitare informații debitor - Adresa-furnizare informații 

nr. 1715141/28.09.2020 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00009041 29.09.2020 7.32 lei 
comunicare notificare către asociatul unic și 

administratorul Jurca D. N 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00009043 29.09.2020 7.32 lei 
comunicare notificare către debitorul Rotiemme Impex 

SRL la sediul social 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00009042 29.09.2020 7.32 lei 
comunicare notificare către debitorul Rotiemme Impex 

SRL la punctul de lucru 

5 SC Olimpiq Media SRL  PBL20809 30.09.2020 69.62 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii generale 

de insolvență în ziarul Național din data de 30.09.2020 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00009265 05.10.2020 31.20 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

generale de insolvență către creditori 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00009427 09.10.2020 7.32 lei 
comunicare notificare privind propunerea de intrare în 

faliment prin procedura simplificată către debitor 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală de insolvență 
150.10 

lei        
9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
identificării și inventarierii bunurilor din averea debitorului, întocmirea tabelului preliminar de creanțe și îndeplinirea 
atribuțiilor admnistratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


