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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 3963 Din data de 19.11.2020 
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. 58 alin. (1) lit. k), art. 105 alin. 
(1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului  
SC Rotiemme Impex SRL, în anexă, în număr de 11 (unsprezece) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului  SC Rotiemme Impex SRL 

Număr dosar 3927/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Harja Radu Ciprian 
Temei juridic: art. 58 alin. (1) lit. k), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Rotiemme Impex SRL 
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.. 
Prin Sentința civilă 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. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 au fost stabilite următoarele termene-
limită: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului Rotiemme Impex SRL 
este 02.11.2020; 
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar de creanțe este la data de 
23.11.2020; 
- Termenul limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul preliminar de creanțe este de 7 zile de la data publicării 
tabelului preliminar de creanțe în Buletinul Procedurilor de Insolvență; 
- Termenul-limită pentru întocmirea și publicarea tabelului definitiv de creanțe este la data de 18.12.2020; 
- Primul termen după deschiderea procedurii generale de insolventță stabilit în data de  21.01.2021, ora 09:00. 
Având în vedere faptul că, debitorul Rotiemme Impex SRL prin administratorul Jurca Dorel Nicolae 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.  
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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. 
Menționăm faptul că Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC 
Rotiemme Impex SRL a respectat prevederile legale instituite de Legea nr. 85/2014 precum şi sancţiunea care intervine 
în cazul nedepunerii. 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 5 pct. (69) din Legea nr. 85/2014: „tabelul preliminar de creanțe cuprinde toate creanțele scadente sau 
nescadente, sub condiție sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul 
judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menționate atât suma solicitată de către creditor, cât și suma 
acceptată și rangul de prioritate, iar în situația creditorului aflat în procedura insolvenței se va arăta și administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar desemnat. În cazul procedurii simplificate, în acest tabel se vor înregistra și creanțele 
născute după deschiderea procedurii și până la momentul intrării în faliment;”. 
• Prevederile art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014: „(1) Cu excepția salariaților ale căror creanțe vor fi înregistrate de 
administratorul judiciar conform evidențelor contabile, toți ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt anterioare datei de 
deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a 
procedurii; cererile de admitere a creanțelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. 
[…]”;  
• Prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este 
înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative atașate cererii de deschidere a procedurii și în 
urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepția cazului în care se 
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii.” 
• Conform disp. art. 102 alin. (4) din legea menționată anterior, „Creanțele nescadente sau sub condiție la data 
deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în măsura 
îngăduită de prezentul titlu.” Art. 102 alin. (6) prevede următoarele: „Creanţele născute după data deschiderii 
procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din 
care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele 
născute după data deschiderii procedurii de faliment.” 
• Conform disp. art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau 
modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod 
corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul 
neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii 
înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 
alin. (5). 
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele 
prevăzute de legi speciale. […]” 
• Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
• Prevederile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Creanțele constând în obligații care nu au fost calculate în 
valoare monetară sau a căror valoare este supusă modificării vor fi calculate de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar și înscrise în tabelul de creanțe cu valoarea nominală pe care o aveau la data deschiderii 
procedurii. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei contestații împotriva calculului făcut de administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar pentru astfel de creanțe.” 
• Prevederile art. 103 din Legea nr. 85/2014: „Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în tabelul 
definitiv până la valoarea de piață a garanției stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea 
activelor asupra cărora poartă cauza de preferință se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv 
sau în tabelul definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanța 
sa fusese înscrisă drept creanță chirografară, până la acoperirea creanței principale și a accesoriilor ce se vor calcula 
conform actelor din care rezulta creanța, până la data valorificării bunului. Această prevedere se aplică și în cazul 
eșuării planului de reorganizare și vânzării bunului în procedura de faliment”. 
În urma acestor demersuri, a fost înregistrată la dosarul cauzei, următoarele cereri de admitere a creanțelor: 
I. Grupa creanțelor garantate: 
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Conform disp. art. 5 pct. 15 din Legea nr. 85/2014 definesc „creanţele care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt 
acele creanţe care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit 
art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta 
este debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul 
este terţ garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile corelative numai în ceea ce 
priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege 
specială nu se prevede altfel;[...]”. 
1. Primăria Municipiului Oradea – Direcția Economică, cu sediul în Oradea, Piața Unirii, nr. 1, jud. Bihor, a solicitat 
înscrierea în tabelul de creanțe al debitorului SC Rotiemme Impex SRL, la categoria creanțelor garantate a sumei de 
178.467 lei, reprezentând impozitul pe mijloacele de transport, impozitul pe clădiri și impozit pe teren, aferente anilor 
2018-2020. 
Conform disp. art. 461 alin. (1), art. 466 alin. (1) și art. 471 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: 
• art. 461 alin. (1): „(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate 
clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior”; 
• art. 466 alin. (1): „(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate 
terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior”; 
• art. 471 alin. (1): „(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține 
dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a 
anului fiscal anterior”. 
Conform Procesului-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile nr. 8559 din 12.06.2018 emis de Municipiul Oradea 
prin Direcția Economică, pentru stingerea creanțelor fiscale în cuantum total de 10.450,00 lei, s-a procedat la 
sechestrarea următoarelor bunuri imobile din averea debitorului Rotiemme Impex SRL: 
- Clădire proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, CD10940 valoare 
contabilă 68.822,00 lei; 
- Clădire proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, CD10940 valoare 
contabilă 502.627,00 lei; 
- 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; 
- Clădire proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, CD10940 valoare 
contabilă 104.190,00 lei; 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
- Teren proprietate privată cu procent de proprietate 100% în suprafață de 7.377,00 mp din care ocupat 3.136,00 mp 
situat la adresa str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, nr. top. 10940, 11/16/2. 
Conform Procesului-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile nr. 8559 din 12.06.2018, sechestul aplicat conferă 
creditorului fiscal Municipiul Oradea un drept de gaj (ce deposedare de bun)/drept de ipotecă (fără deposedare de bun), 
după caz. 
Conform Încheierii nr. 65126 din data de 14.06.2019 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor prin 
Biroul de Cadastrul și Publicitate Imobiliară Oradea, s-a dispus: 
- se intabulează dreptul de ipotecă legală în valoare de 10.450 lei asupra A.1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, 
A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.13, A1.14, A1.15, A1.16 în favoarea Municipiul Oradea – Direcția Economică, 
sub C.9 din cartea funciară 176756 UAT Oradea; 
- se notează procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile nr. 8559/12.06.2018 emis de Primăria Mun. Oradea, 
pentru suma de 10.450 lei, în favoarea Municipiului Oradea – Direcția Economică, asupra A.1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, 
A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.13, A1.14, A1.15, A1.16 sub B.22 din cartea funciară 176756 
UAT Oradea. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Bihor în data de 14.10.2020. 
Cu privire la calitatea de creditor a Primăriei Municipiului Oradea – Direcția Economică, menționăm următoarele: 
Conform disp. art. 5 lit hh) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: „primăria comunei, a 
orașului, a municipiului, a subdiviziunii administrativ-teritoriale - structură funcțională fără personalitate juridică și fără 
capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile 
autorității executive, soluționând problemele curente ale colectivității locale, constituită din: primar, viceprimar, 
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administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului și aparatul de specialitate 
al primarului;.” 
Conform disp. art. 5 lit g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: „aparatul de specialitate 
al primarului, respectiv al consiliului județean - totalitatea compartimentelor funcționale, fără personalitate juridică, de 
la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și secretarul general al unității/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, președintele 
consiliului județean, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, vicepreședintele 
consiliului județean, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;.” 
Conform disp. art. 95 alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: „(2) Comunele 
și orașele sunt unități administrativ-teritoriale de bază. (3) Unele orașe sunt declarate municipii în condițiile legii.” 
Conform disp. art. 96 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:  
„(1) Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu 
propriu. 
(3) Unitățile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind 
administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat în care acestea sunt parte, precum și din raporturile cu 
alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.” 
Conform disp. art. 100 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: „(1) Municipiul 
este unitatea administrativ-teritorială declarată ca atare prin lege, pe baza îndeplinirii criteriilor prevăzute de lege.” 
Conform disp. art. 109 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:  
„(1) Reprezentarea în justiție a unităților administrativ-teritoriale se asigură de către primar sau de către președintele 
consiliului județean. 
(2) Primarul sau președintele consiliului județean stă în judecată în calitate de reprezentant legal al unității 
administrativ-teritoriale, pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia, și nu în nume personal.” 
Astfel, administratorul judiciar va înscrie „Primăria Municipiului Oradea – Direcția Econocmică” cu denumirea 
persoanei juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, respectiv „Municipiul Oradea”. 
Conform documentelor anexate cererii de admitere a creanţei - Procesului-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile 
nr. 8559 din 12.06.2018 și Încheierea nr. 65126 din data de 14.06.2019 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Bihor prin Biroul de Cadastrul și Publicitate Imobiliară Oradea, creditorul Municipiul Oradea deține un drept 
de ipotecă legală în valoare de 10.450 lei asupra bunurilor imobile din averea debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Administratorul judiciar a admis solicitarea creditorului Municipiul Oradea, respectiv a înscris creanţa în valoare de 
10.450 lei, la masa credală a debitorului SC Rotiemme Impex SRL cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 159 alin. (1) 
pct. 3 din Legea nr. 85/2014 - creanţă garantată, urmând ca ulterior să se facă aplicarea disp. art. 103 din Legea nr. 
85/2014, respectiv evaluarea bunurilor imobile care fac obiectul cauzei de preferință. 
Diferența de creanță solicitată, respectiv suma de 168.017,00 lei urmează a fi înscrisă în tabelul preliminar de creanțe cu 
ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
În conformitate cu disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la comunicarea 
notificării nr. 3987/20.11.2020 către creditorul Municipiul Oradea prin Primar dl. Bolojan I. cu privire la înscrierea 
creanţei în valoare de 10.450 lei, la masa credală a debitorului SC Rotiemme Impex SRL cu rangul de preferinţă 
prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 - creanţă garantată. 
2. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Bihor, cu sediul în Oradea, str. D. Cantemir, nr. 2/B, cop poștal 410519, jud. Bihor, având cod fiscal 4300477, a 
formulat declarație de creanță cu privire la obligațiile datorate bugetului general consolidat al statului de către debitorul 
Rotiemme Impex SRL în valoare totală de 10.140.134 lei, reprezentând taxa pe valoare; impozite pe venituri de natura 
salariilor, venituri din amenzi; cheltuieli de executare silită; dobânzi și penalități aferente taxei pe valoare adăugată, 
contribuții sociale; penalități de nedeclarare; contribuția asiguratorie de muncă, cu obligații fiscale accesorii calculate 
până la data deschiderii procedurii generale de insolvență, cu mențiunea că, creanța în valoare totală de 10.140.134 lei 
este o creanță garantată conform proceselor-verbale de sechestru nr. 194684/07.11.2012; nr. 194688/07.11.2012; nr. 
194722/07.11.2012; nr. 98321/26.07.2017; 3252/15.02.2018; 41568/15.04.2010, care atestă constituirea de garanții 
asupra bunurilor debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Bihor în data de 19.10.2020. 
Conform Procesului-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 194.684 din data de 07.11.2012 emis de 
Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor prin Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii în 
dosarul de executare nr. 18023244/07.11.2012, s-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra următoarelor 
bunuri imobile: 
- construcții – spații comerciale, birouri și depozite, regim de înălțime parter, în suprafață construită de 2.869 mp, 
respectiv suprafață utilă de 2.658 mp, deținute în baza CF nr. 8700 NDF Oradea,nr. cadastral 10940; 
- teren intravilan în suprafață de 6.108 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, deținut în baza CF nr. 8700 NDF Oradea, 
nr. cadastral 10.940. 
Conform Procesului-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 194.688 din data de 07.11.2012 emis de 
Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor prin Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii în 
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dosarul de executare nr. 18023244/07.11.2012, s-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra următoarelor 
bunuri: 
- autoutilitară DAF, nr. înmatriculare BH-85-TIG, nr. identificare XLRTE47XSOE730884, an fabricație 2006, culoare 
alb; 
- autoutilitară DAF, nr. înmatriculare BH-83-TIG, nr. identificare XLRTE47XSOE737345, an fabricație 2006, culoare 
alb; 
- semiremorcă Scmitz, nr. înmatriculare BH-89-TYG, nr. identificare WSM00000003040050, an fabricație 2006; 
- semiremorcă Krone, nr. înmatriculare BH-90-TYG, nr. identificare WKESDP27000X19740, an fabricație 1999; 
- stocuri marfă, gresie și faianță în valoare de 4.260.000,00 lei. 
Conform Procesului-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 194.722 din data de 07.11.2012 emis de 
Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor prin Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii în 
dosarul de executare nr. 18023244/07.11.2012, s-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra următoarelor 
bunuri imobile: 
- construcții – spații comerciale și birouri, regim de înălțime parter, în suprafață construită de 2.016,56 mp, respectiv 
suprafață utilă de 1.748,8 mp, deținute în baza CF nr. 14542 Oradea,nr. cadastral 11; 16/2; 
- teren intravilan în suprafață de 267 mp, respectiv 1.002 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, deținut în baza CF nr. 
14542 Oradea, nr. cadastral 11, respectiv nr. cadastral 16/2. 
Conform Procesului-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 93821 din data de 26.07.2017 emis de 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor în dosarul de executare nr. 18023244/2017, s-a procedat la aplicarea 
sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului Rotiemme Impex SRL în valoare totală de 7.047.930 lei 
(conform raportului de evaluare prezentat de către societatea debitoare): teren + construcții în suprafață utilă de 6.108 
mp compus din teren intravilan situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 conform CF 8700, nr. Cad. 10940; birouri în suprafață 
de 267 mp conform CF 8700, nr. Cad. 10940-C1; birouri în suprafață de 227 mp conform CF 8700 nr. Cad. 10940-C2; 
magazie în suprafață de 179 mp conform CF 8700 nr. Cad. 10940-C3; magazie în suprafață de 163 mp conform CF 
8700 nr. Cad. 10940-C4; magazie în suprafață de 194 mp conform CF 8700 nr. Cad. 10940-C5; magazie în suprafață de 
54 mp conform CF 8700 nr. Cad. 10940-C6; magazie în suprafață de 278 mp conform CF 8700 nr. Cad. 10940-C7; 
magazie în suprafață de 59 mp conform CF 8700 nr. Cad. 10940-C8; magazie în suprafață de 209 mp conform CF 8700 
nr. Cad. 10940-C9; magazie în suprafață de 124 mp conform CF 8700 nr. Cad. 10940-C10; atelier în suprafață de 97 
mp mecanic conform CF 8700 nr. Cad. 10940-C11; magazie în suprafață de 360 mp conform CF 8700 nr. Cad. 10940-
C12; magazie în suprafață de 346 mp conform CF 8700 nr. Cad. 10940-C13; magazie în suprafață de 294 mp conform 
CF 8700 nr. Cad. 10940-C14; magazie în suprafață de 9 mp conform CF 8700 nr. Cad. 10940-C15; magazie în 
suprafață de 9 mp conform CF 8700 nr. Cad. 10940-C16. 
Conform Procesului-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 3252 din data de 15.02.2018 emis de 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor în dosarul de executare nr. 18023244/2018, s-a procedat la aplicarea 
sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului Rotiemme Impex SRL, respectiv teren intravilan, CF 
176756 Oradea, CAD 10940, curți construcții în suprafață de 6.108 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, în valoare 
totală de 7.047.930 lei (conform raportului de evaluare prezentat de către societatea debitoare), reprezentând: construcții 
administrative și social-culturale, CF 176756 Oradea, CAD 10940 -C1, suprafață de 267 mp situat în Oradea, str. Păcii, 
nr. 27 (birouri); construcții administrative și social-culturale, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C2, suprafață de 227 mp 
situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (birouri); construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C3, suprafață de 179 mp 
situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C4, suprafață de 163 
mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C5, suprafață de 
194 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C6, suprafață 
de 54 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (gang); construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C7, suprafață de 
278 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C8, suprafață 
de 59 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C9, suprafață 
de 209 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C10, 
suprafață de 124 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții industriale și edilitare, CF 176756 Oradea, 
CAD 10940-C11, suprafață de 97 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (atelier mecanic); construcții anexă, CF 176756 
Oradea, CAD 10940-C12, suprafață de 360 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, CF 
176756 Oradea, CAD 10940-C13, suprafață de 346 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, 
CF 176756 Oradea, CAD 10940-C14, suprafață de 294 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții 
industriale și edilitare, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C15, suprafață de 9 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 
(depozit carburanți); construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C16, suprafață de 9 mp situat în Oradea, str. 
Păcii, nr. 27 (magazie). 
Conform Procesului-verbal adițional la Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 41568 din data 
de 15.04.2019 emis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor în dosarul de executare nr. 18023244, s-a 
procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului Rotiemme Impex SRL, respectiv 
teren intravilan, CF 176756 Oradea, CAD 10940, curți construcții în suprafață de 6.108 mp situat în Oradea, str. Păcii, 
nr. 27, în valoare totală de 7.047.930 lei (conform raportului de evaluare prezentat de către societatea debitoare), 
reprezentând: construcții administrative și social-culturale, CF 176756 Oradea, CAD 10940 -C1, suprafață de 267 mp 
situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (birouri); construcții administrative și social-culturale, CF 176756 Oradea, CAD 
10940-C2, suprafață de 227 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (birouri); construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 
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10940-C3, suprafață de 179 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, CF 176756 Oradea, 
CAD 10940-C4, suprafață de 163 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, CF 176756 
Oradea, CAD 10940-C5, suprafață de 194 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, CF 
176756 Oradea, CAD 10940-C6, suprafață de 54 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (gang); construcții anexă, CF 
176756 Oradea, CAD 10940-C7, suprafață de 278 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, 
CF 176756 Oradea, CAD 10940-C8, suprafață de 59 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, 
CF 176756 Oradea, CAD 10940-C9, suprafață de 209 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții 
anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C10, suprafață de 124 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); 
construcții industriale și edilitare, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C11, suprafață de 97 mp situat în Oradea, str. Păcii, 
nr. 27 (atelier mecanic); construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C12, suprafață de 360 mp situat în Oradea, 
str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C13, suprafață de 346 mp situat în 
Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C14, suprafață de 294 mp situat 
în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (magazie); construcții industriale și edilitare, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C15, 
suprafață de 9 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 (depozit carburanți); 
- construcții anexă, CF 176756 Oradea, CAD 10940-C16, suprafață de 9 mp situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27 
(magazie). 
Astfel, conform următoarelor procese-verbale: Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 93821 
din data de 26.07.2017 emis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor în dosarul de executare nr. 
18023244/2017; Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 3252 din data de 15.02.2018 emis de 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor în dosarul de executare nr. 18023244/2018 și Procesul-verbal 
adițional la Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 41568 din data de 15.04.2019 emis de 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor în dosarul de executare nr. 18023244, valoarea bunurilor imobile 
asupra cărora au fost aplicat sechestru este de 7.047.930 lei, conform raportului de evaluare prezentant de către 
societatea debitoare. 
Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bihor nu a anexat toate dovezile înregistrării unei creanțe garantate în valoare totală de 10.140.134 lei împotriva 
debitorului Rotiemme Impex SRL, respctiv: decizii de impunere; titluri executori. 
De asemenea, menționăm faptul că, debitorul Rotiemme Impex SRL a formulat contestaţie împotriva actului 
administrativ fiscal - Răspunsul nr. 31262 emis de AJFP Sibiu, Adresa nr. SBMD-DEX 4723/07.05.2020, Decizia de 
impunere nr. 7705/29.01.2018, ce constituie obiectul dosarului nr. 206/35/2020 aflat pe rolul Curții de Apel Oradea, 
Secția a II-a Civilă de Contenctios Administrativ și Fiscal, până la data întocmirii tabelului preliminar de creanțe, 
contestația nefiind soluționată. 
În conformitate cu disp. art. 102 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, Administratorul judiciar va proceda la înscrierea sub 
condiție suspensivă a creanței în valoare totală de 7.047.930 lei, la masa credală a debitorului SC Rotiemme Impex SRL 
cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 - creanţă garantată, până la 
soluționarea dosarului nr. 206/35/2020  aflat pe rolul Curții de Apel Oradea, respectiv prezentării către creditorul 
bugetar a tuturor documentelor justificative aferente creanței solicitate. 
În conformitate cu disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la comunicarea 
notificării nr. 3989/20.11.2020 către creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor. 
3. Municipiul Arad, reprezentat prin Primar Bibarț C., prin Direcția Venituri, cu sediul în Arad, Bd. Revoluției, nr. 75, 
jud. Arad, a formulat declarație de creanță prin care a solicitat înscrierea în tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Rotiemme Impex SRL a creanței garantate în valoare de 11.808,66 lei, reprezentând 
impozitul pe clădiri, taxă teren intravilan și cheltuieli executare. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Bihor în data de 02.11.2020. 
Conform cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Municipiul Arad, debitorul înregistrează obligații fiscale 
datorate la bugetul local în valoare de 11.808,66 lei, din care suma de 357,00 lei reprezentând obligații fiscale datorate 
pentru semestrul II al anului 2020, respectiv scadente după data deschiderii procedurii generale de insolvență a 
debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Conform Procesului-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile nr. 623089/11.11.2019 emis de Municipiul Arad – 
Direcția Venituri – Serviciul Urmărire Venituri, creditorul Municipiul Arad deține un drept de ipotecă legală în valoare 
de 10.001,66 lei asupra bunurilor din averea debitorului Rotiemme Impex SRL: 
- clădire având suprafața construită desfășurată de 667 mp, măsurat compusă din rampa acces auto și construită din 
materiale convenționale, situată în localitatea Arad, str. Calea Radnei, nr. 284, deținută în baza act notarial 
3630/02.10.2014, înscris în CF nr. 323987-ARAD nr. top CAD 11638-C5; 
- teren intravilan, în suprafață de 644 mp din acte, 667 mp măsurat, proprietatea statului situat în localitatea Arad, str. 
Calea Radnei, nr. 284, înregistrat în Registrul Agricol. 
Prin Încheierea nr. 128181 din data de 15.11.2019 emisă de O.C.P.I Arad prin Biroul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Arad, s-a dispus: 



7 
 

- se intabulează dreptul de ipotecă legală în valoare de 10.001,66 lei asupra A1.1 în favoarea Municipiului Arad, 
Direcția Venituri – Serviciul Urmărire Venituri, sub C.11 din cartea funciară 323987 UAT Arad. 
Conform documentelor anexate cererii de admitere a creanţei - Procesului-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile 
nr. 623089/11.11.2019 și Încheierea n nr. 128181 din data de 15.11.2019 emisă de O.C.P.I Arad prin Biroul de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Arad, creditorul Municipiul Arad deține un drept de ipotecă legală în valoare de 10.001,66 lei 
asupra bunurilor imobile din averea debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Administratorul judiciar a admis solicitarea creditorului Municipiul Arad, respectiv a înscris creanţa în valoare de 
10.001,66 lei, la masa credală a debitorului SC Rotiemme Impex SRL cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 159 alin. 
(1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 - creanţă garantată, urmând ca ulterior să se facă aplicarea disp. art. 103 din Legea nr. 
85/2014, respectiv evaluarea bunurilor imobile care fac obiectul cauzei de preferință. 
Diferența de creanță solicitată, respectiv suma de 1.807,00 lei urmează a fi înscrisă în tabelul preliminar de creanțe cu 
ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
În conformitate cu disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la comunicarea 
notificării nr. 3990/20.11.2020 către creditorul Municipiul Arad prin Primar dl. Bibarț C. cu privire la înscrierea 
creanţei în valoare de 10.001,66 lei, la masa credală a debitorului SC Rotiemme Impex SRL cu rangul de preferinţă 
prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 - creanţă garantată. 
4. Vista Bank (Romania) SA (fosta Marfin Bank (Romania) SA), societate bancară română, având sediul în București, 
str. Emanoil Porumbaru, nr. 90-92, etaj 3-6, Sector 1, înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/4436/1998, cod unic de 
înregistrare și cod de înregistrare TVA RO 10556861,  a formulat cererea de deschidere a procedurii insolvenței 
împotriva debitorului Rotiemme Impex SRL, din cuprinsul căreia se reține creanța deținută împotiva debitorului fiind 
de 2.321.381,27 lei, reprezentând credit nerambursat, aferent Acordului de împrumut nr. FA 831/14.01.2011, astfel: 
principal restant – 1.773.750 lei; dobânda restantă – 129.124,89 lei; penalități – 404.630,15 lei; comision restant – 
500,21 lei; alte sume datorate în baza contractelor de împrumut – 13.386,02 lei. 
În data de 22.10.2020, a fost înregistrată la dosarul cauzei, cererea de admitere a creanței formulată de creditorul Vista 
Bank (Romania) SA (fosta Marfin Bank (Romania) SA), conform căreia creditorul a procedat la actualizarea creanței, 
respectiv creanța deținută de creditorul Vista Bank (Romania) SA (fosta Marfin Bank (Romania) SA acumulată până la 
data deschiderii procedurii generale de insolvență fiind de 2.533.638,27 lei, rezultată în baza Acordului de împrumut nr. 
FA 831/14.01.2011, astfel: principal restant – 1.773.750 lei; dobânda restantă – 129.124,89 lei; penalități – 616.184,35 
lei; comision restant – 500,21 lei; alte cheltuieli aferente – 14.079,82 lei. 
Conform disp. art. 102 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este 
înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative atașate cererii de deschidere a procedurii și în 
urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepția cazului în care se 
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii.” 
Din analiza cererii de deschidere a procedurii insolvenței și a tuturor documentelor justificative anexate de către 
creditorul Vista Bank (Romania) SA (Fosta Marfin Bank (Romania) SA), se reține faptul că, instituția bancară a acordat 
societății Tiger Amira Com SRL un împrumut în baza Acordului de Împrumut nr. FA 831/14.01.2011, modificat și 
completat prin acte adiționale, în sumă inițială de 500.000 Euro, care ulterior, prin actul adițional nr. 4/14.01.2014, a 
fost convenită în lei, respectiv împrumutul fiind în valoare de 2.268.750 lei, cu scadența la data de 14.09.2018. 
Împrumutul a fost garantat de către debitorul Rotiemme Impex SRL prin: 
- ipotecă de prin rang asupra imobilului situat în Oradea, Olosigul Orazii, str. Păcii, nr. 27, județul Bihor, garanție 
constituită în baza contractului de ipotecă autentificat sub nr. 74/14.01.2011 de BNP Bodea R. G., modificat prin actul 
adițional autentificat sub nr. 350/29.01.2014 de BNP Bodea R. G.; 
- cesiune de creanță în scop de garanție nr. AC 2971/14.01.2014, prin care cedentul a cesionat în scop de garanției 
creditorului Vista Bank (Romania) SA (Fosta Marfin Bank (Romania) SA) creanța sa constând în dreptul la 
despăgubire, respectiv la plata sumei asigurate totale, în conformitate cu prevederile Polițelor de Asigurare contractate 
pentru asigurarea imobilului ipotecat în favoarea creditorului Vista Bank (România) SA, garanția fiind înregistrată la 
Arhiva Electronică de Garanții reale Mobiliare; 
- ipotecă mobiliară nr. AC 2972/14.01.2014 asupra tuturor contractelor de asigurare încheiate de către debitor pentru 
imobilul ipotecat, situat în Oradea, Olosigul Orazii, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, garanția fiind înregistrată la Arhiva 
Electronică de Garanții reale Mobiliare; 
- ipotecă mobiliară nr. AC 2973/14.01.2014 asupra tuturor creanțelor izvorâte din toate contractele de închiriere 
prezente și viitoare având ca obiect imobilul ipotecat în favoarea creditorului, situat în Oradea, Olosigul Orazii, str. 
Păcii, nr. 27, jud. Bihor, garanția fiind înregistrată la Arhiva Electronică de Garanții reale Mobiliare; 
- cesiune de creanță în scop de garanție nr. AC 833/14.01.2011, prin care cedentul a cesionat în scop de garanție creanța 
sa constând în dreptul la despăgubire, respectiv la plata sumei asigurate totale, în conformitate cu prevederile Polițelor 
de Asigurare contractate pentru asigurarea imobilului ipotecat în favoarea creditorului Vista Bank (România) SA, 
garanția fiind înregistrată la Arhiva Electronică de Garanții reale Mobiliare; 
- cesiune de creanță în scop de garanție nr. AC 835/14.01.2011, prin care cedentul a cesionat în scop de garanție creanța 
sa derivând din toate contractele de închiriere prezente și viitoare încheiate cu chiriașii săi prezenți și viitori  ce vor avea 
ca obiect imobilul ipotecat, garația fiind înregistrată la Arhiva Electronică de Garanții reale Mobiliare; 
- garanție personală nr. PG 2977/14.01.2014 pentru garantarea Acordului de împrumut nr. FA 831/14.01.2011; 
- fideiusiune nr. PG 2977/14.01.2014 pentru garantarea Acordului de împrumut nr. FA 831/14.01.2011. 
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Urmare analizei tuturor documentelor justificative, administratorul judiciar a înscris creanţa creditorului Vista Bank 
(Romania) SA (Fosta Marfin Bank (Romania) SA) în valoare de 2.533.638,27 lei, la masa credală a debitorului SC 
Rotiemme Impex SRL cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 - creanţă 
garantată, urmând ca ulterior să se facă aplicarea disp. art. 103 din Legea nr. 85/2014. 
II. Grupa creanțelor bugetare: 
Conform art. 5 pct. 14 din Legea nr. 85/2014 „creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, 
contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această natură şi creanţele 
bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de 
creanţă neacoperită;” 
1. Primăria Municipiului Oradea – Direcția Economică, cu sediul în Oradea, Piața Unirii, nr. 1, jud. Bihor, a solicitat 
înscrierea în tabelul de creanțe al debitorului SC Rotiemme Impex SRL, la categoria creanțelor garantate a sumei de 
178.467 lei, reprezentând impozitul pe mijloacele de transport, impozitul pe clădiri și impozit pe teren, aferente anilor 
2018-2020. 
Conform Procesului-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile nr. 8559 din 12.06.2018 emis de Municipiul Oradea 
prin Direcția Economică, pentru stingerea creanțelor fiscale în cuantum total de 10.450,00 lei, s-a procedat la 
sechestrarea bunurilor imobile din averea debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Conform Încheierii nr. 65126 din data de 14.06.2019 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor prin 
Biroul de Cadastrul și Publicitate Imobiliară Oradea, s-a dispus: 
- se intabulează dreptul de ipotecă legală în valoare de 10.450 lei asupra A.1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, 
A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.13, A1.14, A1.15, A1.16 în favoarea Municipiul Oradea – Direcția Economică, 
sub C.9 din cartea funciară 176756 UAT Oradea; 
- se notează procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile nr. 8559/12.06.2018 emis de Primăria Mun. Oradea, 
pentru suma de 10.450 lei, în favoarea Municipiului Oradea – Direcția Economică, asupra A.1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, 
A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.13, A1.14, A1.15, A1.16 sub B.22 din cartea funciară 176756 
UAT Oradea. 
Astfel, având în vedere faptul că din totalul creanței solicitate de 178.467 lei, doar suma de 10.450 lei reprezintă creanță 
beneficiară a unei cauze de preferință, diferența de creanță în valoare de 168.017,00 lei poate fi înscrisă în tabelul 
preliminar de creanță cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță 
bugetară. 
Din analiza cererii de admitere a creanței și a documentelor anexate, rezultă că în valoarea diferenței de creanță 
bugetară în valoare de 168.017,00 lei sunt incluse și obligațiile fiscale datorate de către debitorul Rotiemme Impex SRL 
pentru anul 2020.  
Conform disp. art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: 
• art. 462 alin. (1): „(1) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 
septembrie, inclusiv.”; 
• art. 467 alin. (1): „(1) Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 
septembrie inclusiv.”; 
• art. 471 alin. (2): „(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 
martie și 30 septembrie inclusiv”. 
Astfel, din analiza documentelor justificative, respectiv Extras de rol la data de 17.09.2020, administratorul judiciar s-a 
aflat în imposibilitate de a identifica valoarea impozitelor datorate pentru anul 2020, respectiv valoarea impozitelor de 
plătit până la data de 30.09.2020, acestea reprezentând creanțe născute înainte de data deschiderii procedurii generale de 
insolvență și nescadente. 
De asemenea, creditorul nu a anexat toate documentele justificative ale creanței bugetare, respectiv deciziile de 
impunere aferente perioadei 2018-2020. 
Administratorul judiciar va proceda la înscrierea diferenței de creanță în valoare de 168,017.00 lei cu ordinea prioritate 
prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară, respectiv conform disp. art. 102 alin. (4) 
din Legea nr. 85/2014, sub condiția prezentării tuturor documentelor justificative ale impozitelor datorate de către 
debitor la bugetul local, cu precizarea expresă a cuantumului impozitelor datorate pentru anul 2020 și nescadente la data 
intrării debitorului în procedura generală de insolvență. 
În conformitate cu disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la comunicarea 
notificării nr. 3987/20.11.2020 către creditorul prin care a solicitat comunicarea tuturor documentelor justificative ale 
impozitelor datorate de către debitor la bugetul local, cu precizarea expresă a cuantumului impozitelor datorate pentru 
anul 2020 și nescadente la data intrării debitorului în procedura generală de insolvență. 
2. Municipiul Arad, reprezentat prin Primar Bibarț C., prin Direcția Venituri, cu sediul în Arad, Bd. Revoluției, nr. 75, 
jud. Arad, a formulat declarație de creanță prin care a solicitat înscrierea în tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Rotiemme Impex SRL a creanței garantate în valoare de 11.808,66 lei, reprezentând 
impozitul pe clădiri, taxă teren intravilan și cheltuieli executare. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Bihor în data de 02.11.2020. 
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Astfel, având în vedere faptul că din totalul creanței solicitate de 11.808,66 lei, doar suma de 10.001,66 lei reprezintă 
creanță beneficiară a unei cauze de preferință, diferența de creanță în valoare de 1,807.00 lei poate fi înscrisă în tabelul 
preliminar de creanță cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță 
bugetară. 
De asemenea, conform cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Municipiul Arad, debitorul înregistrează 
obligații fiscale datorate la bugetul local în valoare de 11.808,66 lei, din care suma de 357,00 lei reprezentând obligații 
fiscale datorate pentru semestrul II al anului 2020, respectiv scadente după data deschiderii procedurii generale de 
insolvență a debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Creditorul nu a anexat toate documentele justificative ale creanței bugetare, respectiv deciziile de impunere aferente 
obligațiilor fiscale datorate la bugetul local stabilite în sarcina contribuabilului Rotiemme Impex SRL. 
Administratorul judiciar va proceda la înscrierea diferenței de creanță în valoare de 1,807.00 lei (din care creanța 
nescadentă de 357,00 lei) cu ordinea prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță 
bugetară, respectiv conform disp. art. 102 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, sub condiția prezentării tuturor documentelor 
justificative ale impozitelor datorate de către debitor la bugetul local. 
În conformitate cu disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la comunicarea 
notificării nr. 3990/20.11.2020 către creditorul prin care a solicitat comunicarea tuturor documentelor justificative ale 
impozitelor datorate de către debitor la bugetul local. 
3. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Bihor, cu sediul în Oradea, str. D. Cantemir, nr. 2/B, cop poștal 410519, jud. Bihor, având cod fiscal 4300477, a 
formulat declarație de creanță cu privire la obligațiile datorate bugetului general consolidat al statului de către debitorul 
Rotiemme Impex SRL în valoare totală de 10.140.134 lei, reprezentând taxa pe valoare; impozite pe venituri de natura 
salariilor, venituri din amenzi; cheltuieli de executare silită; dobânzi și penalități aferente taxei pe valoare adăugată, 
contribuții sociale; penalități de nedeclarare; contribuția asiguratorie de muncă, cu obligații fiscale accesorii calculate 
până la data deschiderii procedurii generale de insolvență, cu mențiunea că, creanța în valoare totală de 10.140.134 lei 
este o creanță garantată conform proceselor-verbale de sechestru nr. 194684/07.11.2012; nr. 194688/07.11.2012; nr. 
194722/07.11.2012; nr. 98321/26.07.2017; 3252/15.02.2018; 41568/15.04.2010, care atestă constituirea de garanții 
asupra bunurilor debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Bihor în data de 19.10.2020. 
Conform proceselor-verbale: Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 93821 din data de 
26.07.2017 emis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor în dosarul de executare nr. 18023244/2017; 
Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 3252 din data de 15.02.2018 emis de Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bihor în dosarul de executare nr. 18023244/2018 și Procesul-verbal adițional la 
Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 41568 din data de 15.04.2019 emis de Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bihor în dosarul de executare nr. 18023244, valoarea bunurilor imobile asupra cărora au 
fost aplicat sechestru este de 7.047.930 lei, conform raportului de evaluare prezentant de către societatea debitoare. 
Conform Situației obligațiilor restante pentru întocmirea declarației de creanțe nr. 73268/01.10.2020 emisă de 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, debitorul Rotiemme Impex SRL înregistrează obligații fiscale în 
valoare totală de 10.140.134 lei, reprezentând: obligații fiscale principale în valoare de 6.688.094 lei; majorări în 
valoare de 2.492.333 lei; penalități în valoare de 536.150 lei și penalități de nedeclarare în valoare totală de 423.557 lei. 
Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bihor nu a anexat toate dovezile înregistrării unei creanțe în valoare totală de 10.140.134 lei împotriva 
debitorului Rotiemme Impex SRL, respctiv: decizii de impunere; titluri executori. 
De asemenea, menționăm faptul că, debitorul Rotiemme Impex SRL a formulat contestaţie împotriva actului 
administrativ fiscal - Răspunsul nr. 31262 emis de AJFP Sibiu, Adresa nr. SBMD-DEX 4723/07.05.2020, Decizia de 
impunere nr. 7705/29.01.2018, ce constituie obiectul dosarului nr. 206/35/2020 aflat pe rolul Curții de Apel Oradea, 
Secția a II-a Civilă de Contenctios Administrativ și Fiscal, până la data întocmirii tabelului preliminar de creanțe, 
contestația nefiind soluționată. 
În conformitate cu disp. art. 102 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, Administratorul judiciar va proceda la înscrierea sub 
condiție suspensivă a diferenței de creanță în valoare totală de 3,092,204.00 lei, la masa credală a debitorului SC 
Rotiemme Impex SRL cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 - creanţă bugetară, 
până la soluționarea dosarului nr. 206/35/2020 aflat pe rolul Curții de Apel Oradea, respectiv prezentării către creditorul 
bugetar a tuturor documentelor justificative aferente creanței solicitate. 
În conformitate cu disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la comunicarea 
notificării nr. 3989/20.11.2020 către creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor. 
III. Grupa creanțelor chirografare: 
Conform art. 5 pct. 22 din Legea nr. 85/2014 „creditori chirografari sunt creditorii debitorului înscriși în tabelele de 
creanțe care nu beneficiază de o cauză de preferință. Sunt creditori chirografari și creditorii care beneficiază de cauze de 
preferință, ale căror creanțe nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, a ipotecilor sau a gajurilor deținute, 
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pentru partea de creanță neacoperită. Simpla înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a unei creanțe 
nu determină transformarea acesteia în creanță care beneficiază de o cauză de preferință;” 
1. Ceramika Paradyz Sp. z. o.o., cu sediul în Polonia, Opoczno, str. Piotrkowska, nr. 61, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. 125109, cod de identificare fiscală PL7681662555, reprezentată convențional de SCA Rareș D. și 
Asociații, cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură în București, str. Ion Creangă, nr. 11-13, etaj 2, 
ap. 5, sector 5, a formulat cerere de admitere a creanței în cuantum de 4.455.214,49 lei asupra averii debitorului 
Rotiemme Impex SRL, rezultată din biletele la ordin emise de Rotiemme Impex SRL și din cheltuielile de executare 
suportate de creditori în încercarea de a executa silit biletele la ordin.  
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Bihor în data de 30.10.2020, fiind achitată taxa judiciară de timbru de 
200 lei conform chitanței seria 179187/2020 BL nr. 523028 din data de 22.10.2020 emisă de Direcția Impozite și Taxe 
Locale Sector 5 București. 
Din analiza cererii de admitere a creanței, se reține faptul că, în vederea achitării contravalorii produselor comandate 
societatea Tiger Amira Com SRL a emis creditorului o serie de bilete la ordin, girate de către debitorul Rotiemme 
Impex SRL, acestea fiind ulterior refuzate la plată. 
Au fost deschise dosarele de executare nr. 290/E/2018; nr. 291/E/2018 și nr. 69/E/2020 pe rolul Societății de Executori 
Judecătorești „Beiușan” din circumscripția Curții de Apel Oradea, pentru suma totală de 4.465.864,49 lei, la care s-au 
adăugat cheltuielile de executare în cuantum de 7.350 lei. 
De asemenea, creditorul Ceramika Paradyz Sp. z. o.o. a solicitat executarea silită a debitorului și în baza Contractului de 
ipotecă imobliară autentificat sub nr. 2088/09.06.2015 de BNP Bodea R. G., prin care debitorul a adus drept garație 
două imobile situate în Mun. Arad, Calea Radnei, nr. 284. 
Din vânzarea imobilelor, creditorul Ceramika Paradyz Sp. z. o.o. a încasat suma de 238.956 lei. 
Astfel, creanța în valoare de 4.455.214,49 lei solicitată de către creditorul Ceramika Paradyz Sp. z. o.o., este constituită 
din: 
- debitul principal rezultat din biletele la ordin refuzate la plată – 4.447.864,49 lei; 
- cheltuieli de executare silită efectuate în dosarele de executare nr. 290/E/2018; nr. 291/E/2018 și nr. 69/E/2020 pe 
rolul Societății de Executori Judecătorești „Beiușan” din circumscripția Curții de Apel Oradea – 7.350 lei. 
Urmare analizei tuturor documentelor justificative, administratorul judiciar a înscris creanţa creditorului Ceramika 
Paradyz Sp. z. o.o. în valoare de 4.455.214,49 lei, la masa credală a debitorului SC Rotiemme Impex SRL cu rangul de 
preferinţă prevăzut de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 - creanţă chirografară. 
2. Tubadzin Management Group Sp. z. o.o., cu sediul în Polonia, 95-035 Ozorkow, Cedrowice Parcela 11, cu sediul 
procesual ales în Oradea, str. Libertății, nr. 38, jud. Bihor, având codul fiscal 732-2-83-952, reprezentată de Societatea 
Civilă de Avocați Székely &Formittag, cu sediul în Oradea, str. Libertății, nr. 38, jud. Bihor, prin avocat Sebastian 
Formittag, a formulat cerere de admitere a creanței prin care a solicitat înscrierea în tabelul creanțelor întocmit 
împotriva debitorului Rotiemme Impex SRL a creanței în valoare de 2.092.435,35 lei, reprezentând: 
- 1.647.805,10 lei – contravaloarea facturilor neachitate, respectiv parțial achitate emise de către creditor; 
- 132.834,46 lei – dobânda legală calculată până la data de 11.10.2018 (inclusiv), conform Interest Note no. 1/10/2018; 
- 191.506,55 lei – dobânda legală calculată de la data de 12.10.2018 până la data de 17.09.2020, conform Interest Note 
no. 1/09/2020; 
- 120.289,24 lei – cheltuieli de executare, astfel cum rezultă din Factura nr. 000399/02.10.2019 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Bihor în data de 28.10.2020, fiind achitată taxa judiciară de timbru de 
200 lei conform chitanței seria TT nr. 20102830035 BH din data de 28.10.2020 emisă de Municipiul Oradea. 
Cu privire la dobânda legală, conform Interest note no. 1/10/2018, dobânda legală aferentă debitelor neachitate de către 
debitorul Rotiemme Impex SRL este de 132.834,46 lei, calculată de la data scadenței facturilor fiscale și până la data de 
11.10.2018, respectiv conform Interest note no. 1/09/2020 dobânda legală aferentă debitelor neachitate este de 
191.506,55 lei calculată pentru perioada 12.10.2018 – 17.09.2020 – data deschiderii procedurii generale de insolvență a 
debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Celor 32 bilete la ordin emise de debitorul Rotiemme Impex SRL au fost refuzate la plată din cauza lipsei 
disponibilităților în conturile bancare ale debitorului. 
Conform facturilor fiscale nr. 000470/22.11.2019; nr. 000399/02.10.2019; nr. 000512/10.12.2019, creditorul Tubadzin 
Management Group Sp. z. o.o. a achitat cheltuieli de executare în valoare totală de 120.289,24 lei. 
Urmare analizei tuturor documentelor justificative, administratorul judiciar a înscris creanţa creditorului Tubadzin 
Management Group Sp. z. o.o. în valoare de 2.092.435,35 lei, la masa credală a debitorului SC Rotiemme Impex SRL 
cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 - creanţă chirografară. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că administratorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului SC Rotiemme Impex SRL, publicând notificarea de deschidere a 
procedurii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul Național, în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) din 
Legea nr. 85/2014. 
Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” 
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Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


