
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 4379 Din data de 22.12.2020 
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. 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. 
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. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a ședinței Comitetului Creditorilor debitorului SC 
Rotiemme Impex SRL din data de 30.12.2020, ora 09:00, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a 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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Rotiemme Impex SRL 
Ordinea de zi a ședinței Comitetului Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL din data de 30.12.2020, ora 09:00, 
este următoarea: 
(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. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor imobile situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în 
proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Subscrisa a notificat debitorul și administratorul dl. Jurca N. D. cu privire la efectuarea inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014 în data de 06.10.2020, la ora 15:00, la sediul debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3349/06.10.2020, subscrisa a fost în imposibilitate de a identifica bunuri 
în averea debitoarei Rotiemme Impex SRL, întrucât admnistratorul Jurca D. N. nu s-a prezentat la sediul social al 
debitorului, în conformitate cu notificarea comunicată.   
Subscrisa 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; 
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- Teren proprietate privată în suprafață de 7.377,00 mp din care ocupat 3.136,00 mp situat la adresa str. Păcii, nr. 27, nr. 
cf. 14542, 8700 nr. top. 10940, 11/16/2 – suprafețe defalcate: Curți 4.241,00 mp – sub sechestru; 
- Autoturism marca DACIA 1310 proprietate privată seria motorului 0055935, nr. identificare UU1R1331123049525, 
capacitatea cilindrică 1397 dobândit în anul 2005; 
- Autoturism marca VW TOURAEG în leasing seria motorului CJM019298, nr. identificare WVGZZZ7PZED029050, 
capacitatea cilindrică 2967, dobândit în anul 2013.  
De asemenea, conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după 
numele proprietarului nr. 103322/30.09.2020 emis 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.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Acest punct este pentru informarea Comtetului Creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot. 
(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. 
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. […]”. 
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, lichidatorul judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servicii 
din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării Comitetului Creditorilor debitorului 
Rotiemme Impex SRL. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor imobile din averea debitorului, a fost publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 
17.12.2020. 
Până la data convocării acestei ședințe a Comitetului Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL, au fost depuse – 
transmise prin e-mail-ul lichidatorului judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Exact Value Project SRL, CUI RO 32049401, înregistrată la ORC sub nr. 
J40/9245/2013, membru corporativ ANEVAR, prin director, evaluator autorizat Ciobotaru-Pătrăncuș T., în vederea 
evaluării bunului imobil, de tip teren + clădiri industriale, amplasate în Mun. Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate 
în patrimoniul debitorului Rotiemme Impex SRL (serviciile oferite cuprind: inspecția bunurilor, analiza documentelor 
necesare, evaluarea și predarea Raportului în format printat, fiind disponibilă și varianta semnată în format electronic). 
Prețul serviciilor de evaluare prestate estimat este de 2.700 lei + TVA, care se va achita la demararea lucrării/până cel 
târziu la momentul predării raportului de evaluare către lichidatorul judiciar. Termenul de executare al lucrării estimat 
este de până la 7 zile de la momentul inspecției și primirii tuturor informațiilor și documentelor necesare.  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Prime Value SRL, prin director Ionescu A., în vederea evaluării 
amplasamentului industrial – proprietatea situată în Oradea, str. Păcii, nr. 27, deținută de către debitorul Rotiemme 
Impex SRL. Onorariul solicitat pentru serviciile de evaluare este de 4.000 lei + TVA. Raportul de evaluare va fi 
disponibil în două exemplare color, semnate și ștampilate, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea întregii 
documentații solicitate.  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Cerved Property Services SA, CUI RO 17647061, înregistrată la ORC sub 
nr. J40/9876/2005, cu sediul social în București, Calea Floreasca, nr. 169A, Clădirea B, Floreasca Business Park, etaj 7, 
Sector 1, în vederea evaluării amplasamentului industrial situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor aflat în 
proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL. Onorariul pentru realizarea raportului de evaluare este de 2.000 lei + 
TVA. Onorariul va fi facturat odată cu transmiterea raportului de evaluare în format electronic. Emiterea variantei finale 
a raportului de evaluare (printat, semnat și ștampilat) este condiționată de achitarea onorariului. Raportul de evaluare va 
putea fi finalizat și comunicat în termen estimat de 15 zile de la primirea încheierii de numire a evaluatorului și a tuturor 
documentelor aferente imobilului evaluat (acte de proprietate și documentație cadastrală recentă).  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de GMT Evaluări Și Consultanță SRL, CUI 23875960, înregistrată la ORC 
sub nr. J37/383/2008, cu sediul social în Mun. Vaslui, str. Eugen Barbu, nr. 8, jud. Vaslui, membru corporativ 
ANEVAR; în vederea determinării valorii de piață a bunurilor imobile, de tip teren și clădiri industriale, situate în 
Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor. Onorariul solicitat este de 3.000 lei + TVA. Termenul de finalizare a raportului de 
evaluare este de 7 zile lucrătoare de la data primirii întregii documentații necesare și efectuării inspecției.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Comitetului Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL numirea expertului evaluator şi stabilirea 
remuneraţiei acestuia în vederea evaluării potrivit disp. art. 154 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 a bunurilor imobile, de 
tip teren și clădiri industriale, situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în proprietatea debitorului Rotiemme 
Impex SRL. 
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În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


