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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 3920 Din data de 16.11.2020 
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 4 (patru) 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. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 3497/15.10.2020 pentru 
termenul lunar din data de 17.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 17444/19.10.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-de-
activitate-SC-Rotiemme-Impex-SRL-termen-lunar-17.10.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 
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.  
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei cererea nr. 3756/29.10.2020 prin care, având în vedere disp. art. 92 alin. 
(3) din Legea nr. 85/2014: „Judecătorul-sindic supune propunerea prevăzută la alin. (2), privind intrarea în faliment a 
debitorului în procedura simplificată, dezbaterii părților în ședință publică, în maximum 15 zile de la primirea raportului 
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administratorului judiciar”, a solicitat, Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună admiterea 
cererii formulată de către subscrisa şi  
- Dispunerea intrării 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, 
- Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) coroborat cu disp. 
art. 73 din Legea nr. 85/2014, numit 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. 
Până la data prezentului raport de activitate, judecătorul-sindic nu a supus propunerea administratorului judiciar 
dezbaterii părților în ședință publică. 
3. 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; 
- 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; 
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- 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.   
Până la data prezentului raport de activitate, Primăria Comunei Borș nu a răspuns solicitărilor subscrisei. 
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.  
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele 
proprietarului nr. 103322/30.09.2020 emisă de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea, după denumirea SC 
Rotiemme Impex SRL CUI 18023244, urmare verificării evidențelor O.C.P.I. Bihor, au fost identificate următoarele 
înregistrări privind bunurile imobile deținute: 
- Teren intravilan, nr. cad. CAD 10940, înscris în CF 176756 Oradea.  
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.  
Conform adresei nr. 68204/07.10.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, debitorul Rotiemme Impex SRL înregistrează următoarele bunuri mobile: 
- Volkswagen Touareg 7P AA8AA8C8017NVR67MJOACCJMAX1, an fabricație 2013, serie motor K032470, CIV 
K032470, culoare negru, data înmatriculării 15.01.2014, nr. de înmatriculare B77DID, serie șasiu 
WVGZZZ7PZED02905; 
- Opel Insignia Limousine NB 0G-A 409F5CMEBM5BN11, an fabricație 2013, serie motor 17A42235,  CIV J528388, 
culoare gri, data înmatriculării 12.11.2012, nr. de înmatriculare B4SIY, serie șasiu W0LGT5GN0D101519; 
- Dacia 1305 SFSB 2 D/E3-F, an fabricație 2005, serie motor UA21650, CIV E380371, culoare roșu/alb, CI suspendat, 
data înmatriculării 01.06.2006, nr. de înmatriculare BH41ADA, serie șasiu UU1D1611753471111; 
- Iveco 35C11 Daily, an fabricație 2002, serie motor 3666973, CIV D647747, culoare alb, data înmatriculării 
14.12.2005, nr. de înmatriculare BH07WRS, serie șasiu ZCFC3572005396598; 
- Iveco Eurocargo ML160E22 POPIB1, an fabricație 2008, serie motor 00539602, CIV G198376, culoare alb/gri, CI 
suspendat, data înmatriculării 28.05.2014, nr. de înmatriculare BH12AJA, serie șasiu ZCFA1MG0302536341; 
MAN TGA 18.360 18.363 FLS, an fabricație 2001, serie motor 5359803109B2E1, CIV H612081, culoare alb, CI 
suspendat, data înmatriculării 14.06.2010, nr. de înmatriculare BH10DUY, serie șasiu WMAH05ZZZ1G15436. 
Menționăm faptul că, administratorul Jurca D. N. nu a comunicat administratorului judiciar documente financiar-
contabile aferente creanțelor deținute de către Rotiemme Impex SRL în valoare de 9,907,733 lei, la data de 31.12.2019. 
De asemenea, administratorul Jurca D. N. nu a comunicat administratorului judiciar documente financiar-contabile cu 
privire la activele aflate în averea debitorului la data intrării în procedura generală de insolvență – 17.09.2020. 
Conform Tabelului preliminar actualizat al creanțelor nr. 205/20.08.2020 întocmit împotriva averii debitorului Tiger 
Amira Com SRL, publicat în BPI nr. 13638/20.08.2020, în dosarul nr. 1017/111/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, 
Secția a II-a Civilă, societatea Rotiemme Impex SRL este înscrisă cu o creanță în valoare de 9.412.707,92 lei, cu 
ordinea de prioritate prevăzute de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță chirogreafară, reprezentând 14,06% 
din totalul masei credale. 
De asemenea, societatea Rotiemme Impex SRL este înscrisă la masa credală a societății Apicom SRL – în faliment, 
dosar nr. 2323/96/2014 aflat pe rolul Tribunalului Harghita, Secția Civilă, cu o creanță în valoare de 25.194,67 lei. 
4. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul 
privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3682/26.10.2020. 
Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18117/28.10.2020 și afișat pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-
Legea-nr.-85-2014-privind-SC-Rotiemme-Impex-SRL.pdf.  
În temeiul disp. art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, anunțul privind întocmirea Raportului privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3682/26.10.2020 a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 18175/28.10.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anunt-privind-depunere-raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-
din-Legea-nr.-85-2014-la-dosar-privind-SC-Rotiemme-Impex-SRL.pdf.  
De asemenea conform disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus 
la insolvenţa debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3682/26.10.2020 a fost comunicat la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Rotiemme Impex 
SRL nr. 3682/26.10.2020, se rețin următoarele cauze care au contribuit la apariția stării de insolvență a debitorului: 



4 
 

• menţinerea în ultimii trei ani de activitate a cheltuielilor firmei la un nivel superior şi păstrarea unui grad de îndatorare 
ridicat; 
• incapacitatea de încasare a creanţelor faţă de clienţii societăţii; 
• manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor; 
• structura organizatorică nu a fost adaptată la reducerea treptată a volumului de activitate; 
• accentuarea concurenţei interne în domeniul de activitate al societății debitoare în orașul Oradea; 
• deschiderea procedurii clientului principal Tiger Amira Com SRL creanță înscrisă în tabelul de creanțe în dosarul nr. 
1017/111/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a Civilă  cu suma de 9.412.707,92 lei.  
• lipsa unor obiective clare în dezvoltarea viitoare a activităţii sau neînţelegerea acestora de către administratori sau 
proprietari (se dovedeşte prin faptul că, spre sfârşitul perioadei analizate, activitatea debitorului s-a desfăşurat cu 
pierdere fără să se fi luat vreo decizie strategică cu toate că se observă o preocupare desebit de serioasă în ceea ce 
priveşte reducerea costurilor, nu s-au luat decizii importante cum ar fi fost majorarea capitalului social la un nivel 
corespunzător, etc.); 
• slabă viteză de reacţie a conducerii la schimbările conjuncturale (aceasta a fost limitată şi de lipsa fondurilor necesare 
unei reacţii eficiente). 
• nepredarea registrelor și arhivei contabile ale debitorului Rotiemme Impex SRL către administratorul judiciar; 
• neefectuarea analizelor necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru 
care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute - neefectuarea acestor analize de determinare a 
pragului de rentabilitate a dus debitoarea în imposibilitate de plată, acest lucru putând fi evitat în prezenţa unei bune 
credinţe a administratorului statutar şi urmăririi interesului social al debitoarei persoană juridică; 
• omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment. 
5. 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 

 
6. 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.  


