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Anunţ privind raportul de evaluare a bunurilor imobile din averea debitorului 

Nr.: 395 Din data de 02.02.2021 
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. 155 din Legea nr. 85/2014, 
anunţă: Raportul de evaluare a proprietății imobiliare tip spații birouri și depozitare și teren aferent, număr cadastral 
10940, situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, deținute de societatea debitoare Rotiemme Impex SRL, nr. 
912212/26.01.2021, întocmit de Cerved Property Services SA, a fost depus la dosarul cauzei nr. 3927/111/2019 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, Secţia a II-a Civilă. 
Conform Raportului de evaluare nr. 912212/26.01.2021, valoarea de piață a proprietății imobiliare tip spații birouri și 
depozitare și teren aferent, număr cadastral 10940, situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în patrimoniul 
debitorului Rotiemme Impex SRL este de 950.000 EURO, echivalent a 4.630.300 lei (la cursul BNR din 22.01.2021 de 
4,8740 lei/EURO). 
Consultarea Raportului de evaluare a proprietății imobiliare tip spații birouri și depozitare și teren aferent, număr 
cadastral 10940, situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, deținute de societatea debitoare Rotiemme Impex SRL, 
nr. 912212/26.01.2021, se poate face la arhiva Tribunalului Bihor, Secţia a II-a Civilă sau la sediul lichidatorului 
judiciar, pe cheltuiala solicitantului.  
Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


