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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 2416 Din data de 06.07.2021 

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. Creditori: conform Tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii Rotiemme Impex SRL nr. 
840/16.03.2021 publicat în BPI nr. 4911/18.03.2021. 
5. 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. 
6. 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. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe privind debitorul SC 
Rotiemme Impex SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe  

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. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Rotiemme Impex SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere bun imobil lei TVA colectată Observații 

1 

Proprietatea imobiliară tip spații birouri și depozitare 
cu teren aferent, număr cadastral 10940, înscrisă în 
CF 176756 Oradea, situată în Oradea, str. Păcii, nr. 

27, jud. Bihor, din averea debitorului Rotiemme 
Impex SRL, reprezentând: teren intravilan în 
suprafață totală de 6.108 mp conform acte de 

proprietate, respectiv în suprafață totală de 7.126 mp 
conform măsurătorilor cadastrale; construcții de tip 

spații birouri și depozitare/magazii cu regim de 
înălțime P și/sau P+M cu o suprafață construită totală 
la sol de 2.869 mp, respectiv cu suprafața construită 

desfășurată totală de 3.438 mp 

3,741,996.80 
lei 

Valorificarea proprietății 
imobiliare a fost efectuată 
conform disp. 292 alin. (2) 
lit. f) teza a II-a din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal și art. 55 alin. (1) lit. 
b) din Norme Metodologice 

de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul 

fiscal, respectiv cu aplicarea 
disp. 331 alin. (1) și alin. (2) 

lit. g) din din Legea nr. 
227/2015 privind Codul 

Fiscal 

Proprietatea imobiliară a fost 
adjudecată la prețul de 760.000 
EURO exclusiv TVA de către 
persoana juridică Alternativ 

Energy Solution SRL (înregistrată 
în scopuri de TVA, având CUI 

RO 26671948), conform 
Procesului-verbal de licitație 

publică nr. 1344/20.04.2021, a 
Actului de adjudecare nr. 

1435/28.04.2021 și a Contractului 
de vânzare-cumpărare perfectat de 

către Biroul Individual Notarial 
Bonchiș C. B., încheiere de 

autentificare nr. 889 din 
14.05.2021. 

 
Total sume obţinute din vânzare imobile 

3,741,996.80 
lei  

  

 
Menţiuni privind caietul de sarcini al licitației publice: 

Încasări caiet de sarcini al licitației publice Suma în lei 
TVA 

colectată 
Caiet de sarcini achiziționat de persoana juridică Alternativ Energy Solution SRL  în 

vederea participării la licitația publică din data de 20.04.2021, ora 16:00 
595.00 lei 95.00 lei 

Total 595.00 lei 95.00 lei 

 
Menţiuni privind garanția încasată aferentă licitației publice: 

Încasări - garanție licitație publică Suma în lei 

Garanția de participare la licitaţia publică din data de 20.04.2021, ora 16:00 achitată de 
persoana juridică Alternativ Energy Solution SRL reprezentând de 10% din prețul de 

pornire al proprietății imobiliare, prin virarea sumei de 374.117,60 lei (76.000 EURO la 
cursul valutar de 4,9226 LEI/EURO din data de 14.04.2021) 

374,117.60 lei 

Total 374,117.60 lei 
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2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere creanţe lei TVA colectată 

1   0.00 lei 0.00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 0.00 lei 0.00 lei 

 
Venituri totale obținute din valorificarea bunurilor şi încasarea creanțelor: 

  lei TVA colectată 

Venituri totale încasate din valorificarea 
bunurilor și încasarea creanțelor 

3,741,996.80 
lei 

Valorificarea proprietății imobiliare a fost efectuată conform disp. 292 alin. (2) lit. 
f) teza a II-a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și art. 55 alin. (1) lit. b) 
din Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

respectiv cu aplicarea disp. 331 alin. (1) și alin. (2) lit. g) din din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fisca 

 
3. Menţiuni privind cheltuielile prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 
- Mențiuni privind retribuţia administratorului/lichidatorului judiciar: 

Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie  lei 
TVA 

deductibilă 
onorariu aprobat  

perioada - 
luni 

calendaristice 

1 
Onorariu administrator judiciar aferent perioadei 17.09.2020 - 
09.12.2020, conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 25.11.2020, ora 10:00 

4,938.50 lei 788.50 lei 1500 lei/lună 3 

2 
Onorariu lichidator judiciar aferent perioadei 10.12.2020-10.07.2021, 
conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 
20.04.2021, ora 12:00  

16,660.00 lei 2,660.00 lei 2000 lei/lună 7 

3 
Onorariu variabil de 8% + TVA din sumele obținute din valorificarea 
proprietății imobiliare din averea debitorului, conform hotărârii 
Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.04.2021, ora 12:00  

356,294.74 lei 56,887.40 lei 
 8% din valoarea 

proprietății 
imobiliare  

- 

  Total retribuţie administrator judiciar/lichidator judiciar 377,893.24 lei 60,335.90 lei     

 
- Menţiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli lei 
TVA 

deductibilă 
Obligaţii 
achitate 

Sume avansate 
de lichidatorul 

judiciar 

Obligaţii de 
plată restante 

1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea 
nr. 85/2014 (conform art. 119 alin. (4) din Statutul 
privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de practician în insolvenţă din 29.09.2007 - pentru 
sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la 
suma încasată, exclusiv TVA) 74,849.94 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 74,849.94 lei 

2 Cheltuieli cu comisioanele bancare 104.04 lei 0.00 lei 104.04 lei 0.00 lei 0.00 lei 

3 

Cheltuieli furnizare informații ANCPI -  sume avansate 
de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. 
Popescu G. 140.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 140.00 lei 0.00 lei 

4 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar 
prin asociat coordonator ec. Popescu G. 157.08 lei 25.08 lei 0.00 lei 157.08 lei 0.00 lei 

5 

Cheltuieli furnizare informații Oficiul Național al 
Registrului Comerțului -  sume avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 40.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 40.00 lei 0.00 lei 

6 

Cheltuieli de deplasare - alimentare conbustibil și cazare 
în vederea inventarierii bunului imobil, prezentării 
acestuia potențialilor cumpărători, încheiere contract de 
vânzare-cumpărare, etc. - sume avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 1,307.33 lei 208.73 lei 0.00 lei 1,307.33 lei 0.00 lei 

7 
Cheltuieli listare acte de procedură, xerox cereri de 
admitere a creanțelor, etc. 300.40 lei 0.00 lei 0.00 lei 150.40 lei 150.00 lei 

8 

Cheltuieli publicare anunțuri în ziar - sume avansate de 
lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu 
G. 306.63 lei 48.96 lei 0.00 lei 306.63 lei 0.00 lei 

9 Cheltuieli publicare anunțuri în ziar  72.40 lei 11.56 lei 72.40 lei 0.00 lei 0.00 lei 
Cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea 

nr. 85/2014 77,277.82 lei 294.33 lei 176.44 lei 2,101.44 lei 74,999.94 lei 

 
- Mențiuni privind taxele aferente vânzării proprietății imobiliare, conform disp art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 
85/2014: 

TVA colectată  95.00 lei 
T.V.A. deductibilă 60,630.23 lei 
TVA de plată 0.00 lei 
TVA de recuperat 60,535.23 lei 
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* Valorificarea proprietății imobiliare a fost efectuată conform disp. 292 alin. (2) lit. f) teza a II-a din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal și art. 55 alin. (1) lit. b) din Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, respectiv cu aplicarea disp. 331 alin. (1) și alin. (2) lit. g) din din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal. 
- Mențiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014, previzionate: Cheltuieli cu 
comisioanele bancare, cheltuieli cu deplasare, cheltuieli poștale, etc. – 3.000 lei 
*Cu privire la impozitul pe profit datorat de către debitor – acesta nu reprezintă o cheltuială aferentă vânzării bunului 
garantat conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014, ci o datorie fiscală a societății care înregistrează 
profit, respectiv o cheltuială de procedură prevăzută de art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, neputând fi reținută din 
încasările obținute urmare valorificării proprietății imobiliare din averea debitorului – bun imobil garantat.  
Impozitul pe profit va fi calculat și declarat la organul fiscal conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal. 
 
4. Menţiuni cu privire la sumele de distribuit creditorilor, conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014: 

Sold aflat în contul de lichidare după ultima distribuire, conform disp. art. 160 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014 0.00 lei 

Cuantumul dobânzilor sau al altor venituri de care beneficiază averea debitorului ca urmare a păstrării în conturi bancare 
a sumelor nedistribuite sau prin administrarea bunurilor existente în averea debitorului, conform disp. art. 160 alin. (2) lit. 

c) din Legea nr. 85/2014 
0,00 lei 

Încasările efectuate de către lichidatorul judiciar din valorificarea bunurilor și din recuperarea creanțelor, conform disp. 
art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, din care: 

3,742,591.80 lei 

Total sume încasate din valorificarea bunului imobil garantat - Proprietatea imobiliară tip spații birouri și depozitare cu 
teren aferent, număr cadastral 10940, înscrisă în CF 176756 Oradea, situată în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, din 

averea debitorului Rotiemme Impex SRL  
3,742,591.80 lei 

Total cheltuieli conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014 458,171.06 lei 
Sume de distribuit creditorului garantat de rang I - Vista Bank (România) SA conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 2 și 3 

din Legea nr. 85/2014, din care: 
2,712,748.52 lei 

- Sume de distribuit creditorului garantat de rang I - Vista Bank (România) SA conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 2 
coroborat cu disp. art. 103 teza a II-a din Legea nr. 85/2014, reprezentând dobânzile și accesoriile calculate până la data 
valorificării bunului imobil garantat 

115,782.64 lei 

- Sume de distribuit creditorului garantat de rang I - Vista Bank (România) SA conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 2 
coroborat cu disp. art. 103 teza a II-a din Legea nr. 85/2014, reprezentând dobânzile și accesoriile născute în procedura 
generală de insolvență, înscrise în tabelului definitiv consolidat de creanțe 

63,327.61 lei 

- Sume de distribuit creditorului garantat de rang I - Vista Bank (România) SA conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 din 
Legea nr. 85/2014, înscrise în tabelul definitiv consolidat de creanțe 

2,533,638.27 lei 

Sume de distribuit creditorului garantat de rang II - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor conform disp. art. 
159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 

571,672.22 lei 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


