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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1276 Din data de 16.04.2021 

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. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de 
faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL, în anexă, în 
număr de 5 (cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL 
Număr dosar 3927/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Harja Radu Ciprian 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Rotiemme Impex SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 994/26.03.2021 pentru 
termenul de judecată din data de 01.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5560/29.03.2021 şi afișat 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-
activitate-SC-Rotiemme-Impex-SRL-termen-fond-01.04.2021.pdf.  
2. Referitor la valorificarea proprietății imobiliare din averea debitorului 
Având în vedere că proprietatea imobiliară nu a fost valorificată la prețul de 100% din valoarea de piață stabilită prin 
raportul de evaluare, în conformitate cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea celei de-a 
doua serii de licitații publice în vederea valorificării proprietății imobiliare tip spații birouri și depozitare și teren 
aferent, număr cadastral 10940, înscrisă în CF 176756 Oradea, situată în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, deținută 
de debitorul Rotiemme Impex SRL, la prețul de 855.000 EURO + TVA (reprezintând 90% din valoarea de piață 
stabilită prin Raportul de evaluare nr. 912212/26.01.2021, întocmit în cauză), astfel: 
- Licitația publică organizată în data de 29.03.2021 la 90% din prețul de pornire.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro;  
• trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Oradea; 
• în ziarul Național din data de 23.03.2021; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară tip spații birouri și depozitare și teren aferent, 
număr cadastral 10940, înscrisă în CF 176756 Oradea, situată în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, deținută de 
debitorul Rotiemme Impex SRL, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
1019/29.03.2021.  
- Licitația publică organizată în data de 05.04.2021 la 90% din prețul de pornire.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro;  
• trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Oradea; 
• în ziarul Național din data de 23.03.2021; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară tip spații birouri și depozitare și teren aferent, 
număr cadastral 10940, înscrisă în CF 176756 Oradea, situată în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, deținută de 
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debitorul Rotiemme Impex SRL, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
1104/05.04.2021.  
- Licitația publică organizată în data de 12.04.2021 la 90% din prețul de pornire.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro;  
• trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Oradea; 
• în ziarul Național din data de 23.03.2021; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece proprietatea imobiliară tip spații birouri și depozitare și teren aferent, 
număr cadastral 10940, înscrisă în CF 176756 Oradea, situată în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, deținută de 
debitorul Rotiemme Impex SRL, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
1207/12.04.2021. 
3. Referitor la dosarul nr. 3169/271/2020 
Societatea Apro Crișana SA – în faliment, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Laza M. a formulat 
cerere de chemare în judecată a pârâtei Rotiemme Impex SRL și a pârâților Tiger Amira Com SRL, Parmena Impex 
SRL, Trend Ceramic SRL, Prefect Ceramic SRL și Tomele I., prin care a solicitat:  
- obligarea pârâților să permită accesul permanent și necondiționat al lichidatorului judiciar al reclamantei în incinta 
imobilului situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, în vederea inventarierii, evaluării, prezentării către cumpărători 
și vânzării bunurilor mobile proprietatea reclamantei; 
- obligarea pârâților la predarea către lichidator judiciar al reclamantei a bunurilor menționate în procesul-verbal anexat, 
în principal, iar în subsidiar, în ipoteza în care bunurile nu mai există în materialitatea lor, obligarea la plata 
contravalorii acestora. 
Astfe, a fost constituit dosarul nr. 3169/271/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea, având următorul termen de judecată 
stabilit în data de 01.04.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare prin intermediul căreia, a solicitat respingerea Cererii de chemare în 
judecată față de subscrisa Rotiemme Impex SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, formulată de reclamantul Apro 
Crișana SA – în faliment, prin lichidator judiciar Laza M., având în vedere următoarele considerente: 
• În condițiile în care, reclamantul nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile amplasate în 
incinta proprietății subscrisei, mai mult decât atât, reclamantul nu a depus niciun document justificativ cu privire la 
bunurile mobile în vederea identificării acestora, numărul bunurilor mobile: facturi fiscale emise pentru cumpărătorul 
Apro Crișana SA; seria și numărul de identificare ale mașinilor de cusut; marca; valoarea fiecărei mașini de cusut, etc., 
este inadmisibil de a solicita obligarea subscrisei Rotiemme Impex SRL – în faliment, de a permite accesul permanent și 
necondiționat al lichidatorului judiciar al reclamantului în incinta imobilului aparținând subscrisei, situat în Oradea, str. 
Păcii, nr. 27, jud. Bihor, în vederea inventarierii, evaluării, prezentării către cumpărători și vânzării bunurilor mobile. 
• În măsura în care lichidatorul judiciar al reclamantului Cabinet Individual de Insolvență Laza M. va depune la dosarul 
cauzei și va comunica subscrisei Rotiemme Impex SRL – în faliment prin lichidator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, toate documentele justificative cu privire la bunurile mobile aparținând reclamantului Apro Crișana SA, 
respectiv documente justificative din care să rezulte dreptul de proprietate a reclamantului asupra bunurilor mobile; 
documente justificative privind denumirea, marca, numărul de unități, seria, număr de inventar ale bunurilor mobile, 
subscrisa Rotiemme Impex SRL – în faliment va permite accesul lichidatorului judiciar al reclamantului Cabinet 
Individual de Insolvență Laza M. în incinta bunului imobil situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, în vederea 
inventarierii bunurilor mobile în baza documentelor justificative, în prezența obligatorie a reprezentanțiilor 
lichidatorului judiciar al subscrisei Consultant Insolvență SPRL. Urmare inventarierii bunurilor mobile aparținând 
reclamantului, acestea vor fi predate către reclamantul Apro Crișana SA prin lichidator judiciar în baza unui proces-
verbal de predare-primire, respectiv preluate de către acesta din incinta imobilului subscrisei. 
La termenul de judecată din data de 01.04.2021, avocatul reclamantei a solicitat în probaţiune încuviinţarea probei cu 
înscrisurile de la dosar, audierea martorilor Mihai P. si Murg I. - portarul, ce solicită a fi citat de la locul de muncă din 
Oradea, str. Păcii, nr.27, jud. Bihor, pentru a dovedi cele arătate în acţiune. 
Prin Încheierea de ședință din data de 01.04.2021, judecătorul-sindic a dispus amânarea judecării cauzei la data de 
10.06.2021, sala 64, ora 13:00, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. În baza art.258 c.p.c. 
raportat la art.255 c.p.c., 292 c.p.c. încuviinţează proba cu înscrisuri pentru ambele părţi. În baza art.258, art.255 si 
art.309 cod procedură civilă încuviinţează proba testimonială solicitată în cauză de către reclamantă prin avocat cu 
privire la audierea martorului Mihai P. si Murg I. - portarul, de la locul de muncă din Oradea, str. Păcii, nr.27, jud. 
Bihor, care vor fi citaţi pentru audiere în baza art.311 al.1 cod procedură civilă. 
4. Referitor la identificarea bunurilor mobile din averea debitorului  
Conform adresei nr. 68204/07.10.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, debitorul Rotiemme Impex SRL înregistrează următoarele bunuri mobile:  
- Volkswagen Touareg 7P AA8AA8C8017NVR67MJOACCJMAX1, an fabricație 2013, serie motor K032470, CIV 
K032470, culoare negru, data înmatriculării 15.01.2014, nr. de înmatriculare B77DID, serie șasiu 
WVGZZZ7PZED02905; 
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- Opel Insignia Limousine NB 0G-A 409F5CMEBM5BN11, an fabricație 2013, serie motor 17A42235,  CIV J528388, 
culoare gri, data înmatriculării 12.11.2012, nr. de înmatriculare B4SIY, serie șasiu W0LGT5GN0D101519; 
- Dacia 1305 SFSB 2 D/E3-F, an fabricație 2005, serie motor UA21650, CIV E380371, culoare roșu/alb, CI suspendat, 
data înmatriculării 01.06.2006, nr. de înmatriculare BH41ADA, serie șasiu UU1D1611753471111; 
- Iveco 35C11 Daily, an fabricație 2002, serie motor 3666973, CIV D647747, culoare alb, data înmatriculării 
14.12.2005, nr. de înmatriculare BH07WRS, serie șasiu ZCFC3572005396598; 
- Iveco Eurocargo ML160E22 POPIB1, an fabricație 2008, serie motor 00539602, CIV G198376, culoare alb/gri, CI 
suspendat, data înmatriculării 28.05.2014, nr. de înmatriculare BH12AJA, serie șasiu ZCFA1MG0302536341; 
- MAN TGA 18.360 18.363 FLS, an fabricație 2001, serie motor 5359803109B2E1, CIV H612081, culoare alb, CI 
suspendat, data înmatriculării 14.06.2010, nr. de înmatriculare BH10DUY, serie șasiu WMAH05ZZZ1G15436. 
Lichidatorul judiciar a comunicat atât către debitorul SC Rotiemme Impex SRL la sediul social din Municipiul Oradea, 
Str. Garoafei, Nr. 2, Judet Bihor, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39867917557 – predat la 
destinatar, cât și către administratorul Jurca D. N., la adresa de domiciliu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39867917567, notificarea nr. 4433/29.12.2020 prin care a solicitat predarea către lichidatorul judiciar a 
tuturor bunurilor din averea debitorului Rotiemme Impex SRL în vederea inventarierii acestora.  
Menţionăm faptul că, până în prezent administratorul dl. Jurca D. N. nu s-a conformat dispozițiilor menționate anterior 
și solicitărilor subscrisei, respectiv nu a prezentat bunurile mobile anterior menționate, aflate în averea debitorului 
Rotiemme Impex SRL SRL, în vederea inventarierii și valorificării acestora conform disp. art. 151, art. 154 și urm. din 
Legea nr. 85/2014, existând prezumția că acestea au fost sustrase de către administratorul dl. Jurca D. N. în interesul 
personal, fiind prejudiciați creditorii societății debitoare Rotiemme Impex SRL.  
Lichidatorul judiciar a comunicat Cererea nr. 638/23.02.2021 către Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor prin 
Serviciul de Investigații Criminale, prin care a solicitat identificarea și imobilizarea bunurilor mobile aflate în 
proprietatea Rotiemme Impex SRL.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, I.P.J. Bihor nu a comunicat un răspuns cu privire la Cererea nr. 
638/23.02.2021. 
5. Referitor la formularea plângerii penale împotriva dl. Jurca D. N. și a altor persoane care gestionează bunurile 
debitorului Rotiemme Impex SRL 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 24.03.2021, ora 09:00, la 
sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de 
zi: 
„(1). Mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Jurca D. N. și a altor 
persoane care gestionează bunurile debitorului Rotiemme Impex SRL pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și 
pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 și art. 295 din Codul 
Penal, art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 și de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea 
evaziunii fiscale. 
(2). Aprobarea onorariului lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL numit prin Sentința nr. 1074/F/2020 din 
data 10.12.2020 modificată prin Încheierea de ședință a 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, constând din: onorariul fix lunar de 2.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga 
procedură de faliment a debitorului Rotiemme Impex SRL și onorariul variabil de 8% (exclusiv TVA) din sumele 
recuperate din valorificarea bunurilor din averea debitorului și recuperarea creanțelor”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 24.03.2021, ora 09:00 a fost publicat în BPI nr. 
4921/18.03.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Rotiemme-Impex-SRL-din-data-de-
24.03.2021.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 944/24.03.2021, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 13,052% din totalul creanțelor cu drept 
de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Rotiemme Impex SRL 
nr. 840/16.03.2021 publicat în BPI nr. 4911/18.03.2021, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL din data de 24.03.2021, ora 10:00 se află în imposibilitate de a adopta o 
decizie. 
Procesul-verbal nr. 944/24.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI nr. 4921/18.03.2021 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Proces-
verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-24.03.2021-ora-09.00.pdf. 
Lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 05.04.2021, ora 09:00, la 
sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de 
zi: 
(1). Mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Jurca D. N. și a altor 
persoane care gestionează bunurile debitorului Rotiemme Impex SRL pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și 
pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 și art. 295 din Codul 
Penal, art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 și de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea 
evaziunii fiscale. 
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(2). Aprobarea onorariului lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL numit prin Sentința nr. 1074/F/2020 din 
data 10.12.2020 modificată prin Încheierea de ședință a 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, constând din: onorariul fix lunar de 2.000 lei + TVA pentru întreaga 
procedură de faliment a debitorului Rotiemme Impex SRL și un onorariu de success de 8% + TVA dacă proprietatea 
imobiliară din averea debitorului este vândută la un preț de minim 80% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare 
realizat în cadrul procedurii; un onorariu de success de 5% + TVA dacă proprietatea imobiliară din averea debitorului 
este vândută la un preț de minim 70% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare realizat în cadrul procedurii; un 
onorariu de success de 2,5% + TVA dacă proprietatea imobiliară din averea debitorului este vândută la un preț mai mic 
de 70% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare realizat în cadrul procedurii. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 05.04.2021, ora 09:00 a fost publicat în BPI nr. 
5559/29.03.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Rotiemme-Impex-SRL-din-
data-de-05.04.2021-ora-09.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 1091/05.04.2021, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 22,951% din totalul creanțelor cu drept 
de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Rotiemme Impex SRL 
nr. 840/16.03.2021 publicat în BPI nr. 4911/18.03.2021, președintele de ședință a constatat că Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL din data de 05.04.2021, ora 09:00 se află în imposibilitate de a adopta o 
decizie. 
Procesul-verbal nr. 1091/05.04.2021 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 05.04.2021, ora 09:00 a fost depus 
la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6489/12.04.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-
de-05.04.2021-ora-09.00.pdf. 
6. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de faliment sunt în cuantum de 903,76 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 
Oficiul Registrului Comerțului de 

pe lângă Tribunalul Bihor 
1715141 28.09.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-
furnizare informații nr. 
1715141/28.09.2020 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00009041 29.09.2020 7.32 lei 
comunicare notificare către asociatul unic 

și administratorul Jurca D. N 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00009043 29.09.2020 7.32 lei 
comunicare notificare către debitorul 
Rotiemme Impex SRL la sediul social 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00009042 29.09.2020 7.32 lei 
comunicare notificare către debitorul 

Rotiemme Impex SRL la punctul de lucru 

5 SC Olimpiq Media SRL  PBL20809 30.09.2020 69.62 lei 
publicare notificare privind deschiderea 

procedurii generale de insolvență în ziarul 
Național din data de 30.09.2020 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00009265 05.10.2020 31.20 lei 
comunicare notificare privind deschiderea 

procedurii generale de insolvență către 
creditori 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00009427 09.10.2020 7.32 lei 
comunicare notificare privind propunerea 

de intrare în faliment prin procedura 
simplificată către debitor 

8 
Jurist Consult Pop Sorina-Crina 

SRL 
0006 18.11.2020 150.40 lei xerox cereri de admitere a creanțelor 

9 SC Nis Petrol SRL  0814-00076 18.11.2020 200.05 lei 
alimentare combustibil - deplasare la 
arhiva Tribunalului Bihor în vederea 

ridicării cererilor de admitere a creanțelor 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00011348 23.11.2020 21.30 lei comunicare notificări către creditori 

11 SC Olimpiq Media SRL  PBL 22450 17.12.2020 69.62 lei 
publicare anunț de selecție oferte în ziarul 

Național din data de 17.12.2020 

12 SC Olimpiq Media SRL  PBL 22638 30.12.2020 47.96 lei 
publicare notificare privind intrarea 

debitorului în faliment în ziarul Național 
din data de 30.12.2020 

13 C.N. Poșta Română SA DIV00012764 30.12.2020 35.50 lei 
comunicare notificare privind intrarea 
debitorului în faliment către creditori, 

debitor și administratorul special 

14 C.N. Poșta Română SA DIV00012572 21.12.2020 10.70 lei 
comunicare întâmpinare către 

contestatorul AJFP Bihor 

15 SC Olimpiq Media SRL PBL 23690 25.02.2021 73,33 lei 
publicare anunț de licitație publică în 

ziarul Național din data de 25.02.2021 

16 SC Olimpiq Media SRL PBL 24268 23.03.2021 72,40 lei 
publicare anunț de licitație publică în 

ziarul Național din data de 23.03.2021 

17 SC Olimpiq Media SRL PBL 24756 14.04.2021 72,40 lei 
publicare anunț de licitație publică în 

ziarul Național din data de 23.03.2021 
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Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor de procedură 

903.76 lei 

7. Referitor onorariile persoanelor de specialitate  
Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.11.2020, ora 10:00, retribuția 
administratorului/lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariul fix lunar de 1.500 lei 
(exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului Rotiemme Impex SRL și onorariul variabil de 
2,5% (exclusiv TVA) din sumele recuperate din valorificarea bunurilor din averea debitoarei și recuperarea creanțelor. 
Onorariul datorat pentru perioada 17.09.2020 – 17.04.2021: 1.500 lei * 7 luni * TVA = 12.495,00 lei – neachitat până la 
data întocmirii prezentului raport de activitate. 
8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm, în mod respectuos, Judecătorului-sindic să dispună, prin hotărâre executorie 
(încheiere de şedinţă), permiterea reprezentanților lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL să pătrundă în 
imobil înscris în CF 176756 , top 10940 Oradea – compus din birouri și teren, situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. 
Bihor – imobil aflat în averea debitorului SC Rotiemme Impex SRL, pentru ca lichidatorul judiciar să îşi exercite 
atribuţiile de inventariere, sigilare, evaluare şi valorificare a bunurilor aflate în averea debitoarei falite.  
De asemenea, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea identificării bunurilor 
mobile din averea debitorului, valorificarea proprietății imobiliare din averea debitorului, convocarea adunării 
creditorilor pentru mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva administratorului 
dl. Jurca D. N. și a altor persoane care gestionează bunurile debitorului Rotiemme Impex SRL și îndeplinirea atribuțiilor 
lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


