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Depunere proces-verbal întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 4443 Data emiterii: 30.12.2020 
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. Lichidator 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 lichidator judiciar al debitorului SC Rotiemme Impex SRL, 
numit prin Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020 modificată prin Încheierea Camerei de Consiliu din data de 
15.12.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020 pronunțată în 
dosarul nr. 3927/111/2019 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 51 alin. (3) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Procesul-verbal al ședinței Comitetului Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL din data 
de 30.12.2020, ora 09:00, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Procesul-verbal al ședinței Comitetului Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL 

din data de 30.12.2020, ora 09:00 

Număr dosar 3927/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Harja Radu Ciprian 
Temei juridic: art. 51 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Rotiemme Impex SRL 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, 
înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G., în calitate 
de lichidator judiciar al debitorului SC Rotiemme Impex SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 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, numit prin Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020 modificată prin 
Încheierea Camerei de Consiliu din data de 15.12.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 
1074/F/2020 din data 10.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 3927/111/2019 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a 
Civilă, având în vedere următoarele: 
- Convocatorul ședinței Comitetului Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL din data de 30.12.2020, ora 
09:00 a fost publicat în BPI nr. 21956/24.12.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Convocatorul-sedintei-Comitetului-Creditorilor-SC-Rotiemme-Impex-SRL-
din-data-de-30.12.2020.pdf; 
- Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a ședinței Comitetului Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL 
din data de 30.12.2020, ora 09:00, nr. 4379/22.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
21933/24.12.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Raport-de-activitate-cu-privire-la-sedinta-Comitetului-Creditorilor-debitorului-Rotiemme-
Impex-SRL-din-30.12.2020.pdf, în temeiul art. 51 alin. (1) coroborat cu art. 61 alin. (1) teza a II-a și art. 154 alin. (2) 
teza a V-a din Legea nr. 85/2014, a convocat Comitetul Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL pentru data 
de 30.12.2020, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș. 
Ordinea de zi a ședinței Comitetului Creditorilor SC Rotiemme Impex SRL din data de 30.12.2020, ora 09:00: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor imobile situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în 
proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor imobile, de tip teren și clădiri 
industriale, situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL, 
conform ofertelor anexate. 
Desfăşurarea şedinţei comitetului creditorilor: Conform disp. art. 51 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Comitetul 
creditorilor se întrunește ori de câte ori este necesar, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, 
după caz, ori la cererea oricărui membru al comitetului creditorilor. Comunicarea și votul se vor putea efectua prin orice 
mijloc care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia”. 
Conform disp. art. 61 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 85/2014: „(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, 
administratorul judiciar va putea desemna persoane de specialitate precum avocați, experți contabili, evaluatori sau alți 
specialiști. Numirea și nivelul remunerațiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării comitetului creditorilor în cazul în 
care acestea vor fi plătite din averea debitoarei […]”. 
Conform disp. art. 154 alin. (2) teza a V-a din Legea nr. 85/2014: „În vederea evaluării bunurilor din averea debitorului, 
cu acordul comitetului creditorilor, lichidatorul judiciar poate să angajeze, în numele debitorului, un evaluator și să îi 
stabilească onorariul”. 
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Conform disp. art. 51 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „(3) Deliberările comitetului creditorilor vor avea loc în prezența 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar și vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va reține pe scurt 
conținutul deliberărilor, precum și hotărârile luate.” 
Deliberările Comitetului Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL din data de 30.12.2020, ora 09:00, au loc în 
prezența lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G..  
De asemenea, deliberările Comitetului Creditorilor sunt consemnate în cadrul prezentului proces-verbal de către 
lichidatorul judiciar  Consultant Insolvență SPRL prin asociat coordonator ec. Popescu G.. 
Conform disp. art. 51 alin. (4) din Legea nr. 85/2014: „(4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă 
din totalul numărului de membri ai acestuia.” 
Conform Procesului-verbal nr. 4034/25.11.2020 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.11.2020, ora 10:00, 
publicat în BPI nr. 20206/26.11.2020, necontestat de către niciun subiect de drept în condițiile disp. art. 48 alin. (7) și 
(8) din Legea nr. 85/2014, Adunarea Generală a Creditorilor a desemnat Comitetului Creditorilor debitorului SC 
Rotiemme Impex SRL, format din trei creditori dintre cei cu drept de vot, în ordinea creanțelor, respectiv: Ceramika 
Paradyz Sp. z. o.o.; Vista Bank S.A.; Tubadzin Management Group Sp. z. o.o.. 
Participare: La şedinţa Comitetului Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL din data de 30.12.2020, ora 09:00 
au comunicat voturi/au fost prezenți următorii membri ai Comitetului creditorilor: 
1. Vista Bank (Romania) SA (fosta Marfin Bank (Romania) SA), a comunicat votul nr. L/GS/20201228 din data de 
28.12.2020 prin e-mail în data de 29.12.2020. 
2. Tubadzin Management Group Sp. z. o.o., a fost prezent la ședința Comitetului Creditorilor organizată prin 
videoconferință, prin reprezentant convențional Societatea Civilă de Avocați Székely &Formittag. 
Cvorum: În cadrul ședinței Comitetului Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL din data de 30.12.2020, ora 
09:00 au comunicat voturi/au fost prezenți 2 (doi) creditori membri ai Comitetului Creditorilor din totalul de 3 (trei) 
creditori membri. Lichidatorul judiciar constată că ședința Comitetului Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL 
din data de 30.12.2020, ora 09:00 este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile imperative instituite de disp. art. 51 
alin. (4) din Legea nr. 85/2014, deciziile Comitetului Creditorilor luându-se cu majoritatea simplă din totalul membrilor 
acestora. Nefiind nicio obiecțiune cu privire la legalitatea convocării şi ordinea de zi, se constată că ședința Comitetului 
Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL din data de 30.12.2020 ora 09:00 este legal constituită, drept pentru care 
se declară deschisă şedinţa comitetului creditorilor, trecându-se la prezentarea şi votarea ordinii de zi a şedinţei. 
Discutarea ordinii de zi: (1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor imobile situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, 
jud. Bihor, aflate în proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL. 
1. Vista Bank (Romania) SA (fosta Marfin Bank (Romania) SA)  – membru al Comitetului Creditorilor, a comunicat 
următorul vot: „Subscrisa, Vista Bank (Romania) S.A. luam act de prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor 
imobile indicate mai sus”. 
2. Tubadzin Management Group Sp. z. o.o., – membru al Comitetului Creditorilor, prin reprezentant convențional 
Societatea Civilă de Avocați Székely &Formittag, a comunicat următorul vot: „Ia act de prezentarea rezultatului 
inventarierii bunurilor imobile situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în proprietatea debitorului 
Rotiemme Impex SRL”. 
Concluzii: Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, lichidatorul judiciar constată faptul că au fost comunicate 
voturi/au fost prezenți 2 (doi) creditori membri ai Comitetului Creditorilor din totalul de 3 (trei) creditori membri, fiind 
respectate prevederile art. 51 alin. (4) din Legea 85/2014. Comitetul Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL a 
luat act de rezultatul inventarierii bunurilor imobile situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în proprietatea 
debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Discutarea ordinii de zi: (2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor 
imobile, de tip teren și clădiri industriale, situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în proprietatea 
debitorului Rotiemme Impex SRL, conform ofertelor anexate. 
1. Vista Bank (Romania) SA (fosta Marfin Bank (Romania) SA)  – membru al Comitetului Creditorilor, a comunicat 
următorul vot: „Subscrisa, Vista Bank (Romania) S.A. votam numirea expertului evaluator Cerved Property Services cu 
onorariul de 2.000+TVA conform ofertei depusa la administratorul judiciar, in vederea evaluarii bunurilor imobile 
descrise mai sus”. 
2. Tubadzin Management Group Sp. z. o.o., – membru al Comitetului Creditorilor, prin reprezentant convențional 
Societatea Civilă de Avocați Székely &Formittag, a comunicat următorul vot: „Votăm numirea expertului evaluator 
Cerved Property Services SA, cu onorariul de 2.000 lei + TVA, în vederea evaluării bunurilor imobile, de tip teren și 
clădiri industriale, situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în proprietatea debitorului Rotiemme Impex 
SRL”. 
Concluzii: Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, lichidatorul judiciar constată faptul că au fost comunicate 
voturi/au fost prezenți 2 (doi) creditori membri ai Comitetului Creditorilor din totalul de 3 (trei) creditori membri, fiind 
respectate prevederile art. 51 alin. (4) din Legea 85/2014. Comitetul Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL a 
votat numirea expertului evaluator Cerved Property Services SA cu onorariul de 2.000 lei + TVA, în vederea evaluării 
bunurilor imobile, de tip teren și clădiri industriale, situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în proprietatea 
debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Hotărâri: Având în vedere faptul că sunt îndeplinite disp. art. 51 alin. (4) din Legea 85/2014, Comitetul Creditorilor 
debitorului SC Rotiemme Impex SRL întrunit în cadrul ședinței din data de 30.12.2020, ora 09:00 a hotărât: 
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1. Comitetul Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL a luat act de rezultatul inventarierii bunurilor imobile 
situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL. 
2. Comitetul Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL a votat numirea expertului evaluator Cerved Property 
Services SA cu onorariul de 2.000 lei + TVA, în vederea evaluării bunurilor imobile, de tip teren și clădiri industriale, 
situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


