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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 3360 Din data de 09.09.2021 

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: Raportul 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 8 (opt) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 
De la termenul de judecată din data de 01.04.2021, lichidatorul judiciar a întocmir următoarele rapoarte de activitate: 
- 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, publicat 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;  
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 1276/16.04.2021 pentru termenul lunar 
din data de 17.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6979/19.04.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-de-activitate-SC-
Rotiemme-Impex-SRL-termen-lunar-17.04.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 1681/17.05.2021 pentru termenul lunar 
din data de 17.05.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8694/18.05.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Raport-de-activitate-SC-
Rotiemme-Impex-SRL-termen-lunar-17.05.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 2148/17.06.2021 pentru termenul lunar 
din data de 17.06.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 10905/18.06.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-de-activitate-SC-
Rotiemme-Impex-SRL-termen-lunar-17.06.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 2554/16.07.2021 pentru termenul lunar 
din data de 17.07.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12470/19.07.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Raport-de-activitate-SC-
Rotiemme-Impex-SRL-termen-lunar-17.07.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 2971/17.08.2021 pentru termenul lunar 
din data de 17.08.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13880/20.08.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Raport-de-activitate-SC-
Rotiemme-Impex-SRL-termen-lunar-17.08.2021.pdf.  
2. 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:  



2 
 

- 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. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 3169/271/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare prin care față de Cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul 
Apro Crișana SA – în faliment, prin lichidator judiciar C.I.I. Laza M. împotriva subscrisei Rotiemme Impex SRL – în 
faliment, prin intermediul căreia, solicităm respectuos Onoratei Instanţe să dispună: 
- Respingerea Cererii de chemare în judecată a subscrisei Rotiemme Impex SRL – în faliment,  având în vedere 
următoarele motive: 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm lipsa calității procesuale active a subscrisei Rotiemme Impex SRL – în 
faliment, având în vedere faptul că Rotiemme Impex SRL nu este proprietarul bunului imobil și nu are nici un drept 
asupra bunului imobil situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor. 
Menționăm faptul că, bunul imobil - 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, aflată în proprietatea 
debitorului Rotiemme Impex, a fost vândut în cadrul procedurii de faliment a debitorului Rotiemme Impex SRL, în baza 
Actului de adjudecare nr. 1435 din data de 28.04.2021 și în baza Contractului de vânzare-cumpărare perfectat de către 
Biroul Individual Notarial Bonchiș C. B., încheiere de autentificare nr. 889 din 14.05.2021. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei pentru termenul de judecată din data de 10.06.2021, Note 
scrise prin intermediul cărora a comunicat datele de contact ale noului proprietar al imobilului din Oradea str. Pacii 
nr.27 jud Bihor, care este dispus sa permită acesul pentru ridicarea bunurilor mobile tip masini de cusut precum si a 
arhivei aparținând reclamantei Apro Crișana SA într-un termen maxim 10 zile de la data prezentei. 
Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 2011/09.06.2021 către reprezentantul legal al reclamantului Cabinetul 
Individual de Insolvență Laza M. prin care a solicitat acesteia să procedeze de urgență la ridicarea bunurilor mobile și a 
arhivei contabile a debitorului Apro Crișana SA, aflate în incinta imobilului din Oradea str. Pacii nr.27 jud Bihor. 
La termenul de judecată din data de 10.06.2021, s-a amânat judecarea cauzei pentr termenul din data de 14.10.2021. 
Conform Procesului-verbal de predare-primire încheiat la data de 15.06.2021, reclamanta Apro Crișana SA – în 
faliment, prin lichidator judiciar C.I.I. Laza M. a preluat de la noul proprietar al proprietății imobiliare situate în Oradea 
str. Pacii nr.27 jud Bihor – Alternativ Energy Solutions SRL cele 42 de mașini de cusut aparținând Apro Crișana SA. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
3. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar a întocmit Supliment la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului SC Rotiemme Impex SRL, întocmit în condiţiile disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 1873/31.05.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei și 
publicat în BPI nr. 9681/02.06.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului SC Rotiemme Impex SRL, nr. 1873/31.05.2021, cauzele care au determinat intrarea în insolvență a 
debitorulu Rotiemme Impex SRL sunt: 
- sustragerea de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. a mijloacelor 
de transport din averea debitorului Rotiemme Impex SRL de la urmărirea creditorilor: 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; 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; 
- sustragerea de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. a creanțelor în 
valoare totală de 469.830,41 lei din averea debitorului Rotiemme Impex SRL; 
- sustragerea de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. a stocurilor din 
averea debitorului Rotiemme Impex SRL de la urmărirea creditorilor: stocuri marfă, gresie și faianță în valoare de 
4.260.000,00 lei (asupra cărora a fost aplicat sechestru asigurător de către creditorul bugetar); 
- sustragerea de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. a stocurilor în 
valoare de 10.239.959 lei din averea debitorului Rotiemme Impex SRL (existente la data de 31.12.2016) de la urmărirea 
creditorilor; 
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- continuarea activității economice a debitorului Rotiemme Impex SRL care ducea în mod vădit la starea de încetare de 
plăți, de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. - care au condus de 
facto activitatea societății precum și care a gestionat bunurile din averea debitorului, într-un scop contrar interesului 
social al persoanei juridice Rotiemme Impex SRL, respectiv în interesul personal al pârâților și a altor societăţi în care 
persoanele responsabile au interese;  
- nepredarea de către administratorul Jurca D. N. a documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de către debitoarea SC Rotiemme Impex SRL; 
- nerespectarea de către administratorul Jurca D. N. a dispozițiile art. 74 din Legea nr. 85/2014 care prevăd, în mod 
imperativ, obligația debitorului de a depune la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii de 
insolvență, actele și informațiile prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. a)-f). din Legea 85/2014;   
- neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea de către administratorul dl. Jurca D. N. a prilejuit pierderea de 
informaţii contabile, respectiv evidenţa clară a debitorilor societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în 
vederea recuperării creanţelor datorate, prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea 
patrimoniului debitoarei; 
- omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, este mai 
mult decât evidentă raportată la valorile extrem de mari ale creanțelor creditorilor societății Rotiemme Impex SRL 
prejudiciați prin faptele săvârșite de către organele de conducere ale societății: obligații fiscale datorate la bugetul 
general consolidat al statului în valoare de 10.140.134 lei; datorii către creditorul Tubadzin Management Group Sp. z. 
o.o. de 2.092.435,35 lei; datorii la creditorul Vista Bank România SA de 2.533.638,27 lei; datorii la creditorul Ceramika 
Paradyz Sp. z. o.o. de 4.455.214,49 lei; impozite restante la bugetul local al Municipiului Oradea de 178.467 lei, 
ș.a.m.d. 
Lichidatorul judiciar a înaintat Cererea de chemare în judecată formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) d) și e) 
din Legea nr. 85/2014, împotriva pârâților - administratorului dl. Jurca D. N., a fostului administrator Tomele I. și a 
fostului asociat Tomele M. R. S., cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului Rotiemme Impex 
SRL. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 3927/111/2019/a3 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a Civilă, primul 
termen de judecată stabilit în data de 14.10.2021. 
4. 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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- 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 
debitorul Rotiemme Impex SRL, drept pentru care a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 
1104/05.04.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- 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; 
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• 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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere că proprietatea imobiliară nu a fost valorificată la prețul de 90% din valoarea de piață stabilită prin 
raportul de evaluare, în conformitate cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea celei de-a 
III-a 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 760.000 EURO + TVA (reprezintând 80% din valoarea de piață stabilită 
prin Raportul de evaluare nr. 912212/26.01.2021, întocmit în cauză), astfel: 
- Licitația publică organizată în data de 20.04.2021, ora 16:00.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro la link-urile: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/04/Anunt-de-licitatie-publica-proprietate-imobiliara-Rotiemme-Impex-SRL-80.pdf; 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Proces-verbal-de-afisare-a-anuntului-de-licitatie-publica-
din-data-de-20.04.2021.pdf și http://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-spatii-de-birouri-si-depozitare-teren-
situate-in-oradea-str-pacii-nr-27-jud-bihor-2/ 
• 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 14.04.2021; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, afișat în data 
de 12.04.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Pentru participarea la licitația publică din data de 20.04.2021, ora 16:00, s-a înscris la licitaţie un singur ofertant, 
respectiv: persoana juridică Alternativ Energy Solution SRL, cu sediul social în Municipiul Oradea, str. Mihail 
Kogălniceanu, nr. 14, Judet Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. 
J05/363/2010, atribuit în data de 18.03.2010, având cod unic de înregistrare RO 26671948, prin reprezentant legal Pereș 
D. V., în calitate de administrator, care a formulat oferta de achiziție nr. 109/19.03.2021 pentru 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, aflată în proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL, pentru 80% din prețul de pornire 
de 950.000 EURO + TVA, reprezentând 760.000 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății). (dovezi depuse 
la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 1344 din data de 20.04.2021, ofertantul Alternativ Energy Solution 
SRL prin reprezentant legal Pereș Dănuț-Valentin a achitat contravaloarea caietului de sarcini de 500,00 lei + TVA 
(595,00 lei inclusiv TVA) prin virarea contravalorii în contul unic de insolvenţă al debitorului Rotiemme Impex SRL - 
în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI RO 18023244) – cod IBAN RO33 EGNA 1010 0000 0028 4874, deschis la 
Vista Bank (România) SA, conform tranzacție nr. referință 502482075/15.04.2021 efectuată de Banca Transilvania SA, 
respectiv a achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de pornire al proprietății imobiliare, 
reprezentând 76.000 EURO, prin virarea sumei de 374.117,60 lei (76.000 EURO la cursul valutar de 4,9226 EURO din 
data de 14.04.2021) în contul unic de insolvenţă al debitorului Rotiemme Impex SRL - în faliment, in bankruptcy, en 
faillite (CUI RO 18023244) – cod IBAN RO33 EGNA 1010 0000 0028 4874, deschis la Vista Bank (România) SA, 
conform tranzacție nr. referință 305EUMV2110500253/15.04.2021 efectuată de Banca Transilvania SA şi a depus 
documentele prevăzute de Regulamentul de vânzare prin licitație publică 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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Actului de adjudecare nr. 1435 din data de 28.04.2021, în baza baza Procesului-verbal de licitație publică nr. 
1344/20.04.2021, încheiat în data de 20.04.2021, ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar al debitorului Rotiemme 
Impex SRL din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, persoana juridică Alternativ Energy Solution 
SRL, cu sediul social în Municipiul Oradea, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 14, Judet Bihor, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/363/2010, atribuit în data de 18.03.2010, având cod 
unic de înregistrare RO 26671948, prin reprezentant legal Pereș D. V., în calitate de administrator, a adjudecat 
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, aflată în proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL, la prețul 
de 760.000 EURO exclusiv TVA, reprezentând: teren intravilan în suprafață totală de 6.108 mp conform măsurători 
cadastrale și acte de proprietate și 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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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Adjudecatarul persoana juridică Alternativ Energy Solution SRL a achitat integral prețul proprietății imobiliare 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, aflată în proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL, de 760.000 EURO exclusiv TVA, 
astfel: 
- a achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de pornire al proprietății imobiliare, reprezentând 
76.000 EURO, 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) în contul unic de insolvenţă al debitorului Rotiemme Impex SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite 
(CUI RO 18023244) – cod IBAN RO33 EGNA 1010 0000 0028 4874, deschis la Vista Bank (România) SA, conform 
tranzacție nr. referință 305EUMV2110500253/15.04.2021 efectuată de Banca Transilvania SA; 
- a achitat diferența de preț de 684.000 EURO exclusiv TVA, prin virarea sumei de 3.367.879,20 lei (684.000 EURO la 
cursul valutar de 4,9238 LEI/EURO din data de 26.04.2021) în contul unic de insolvenţă al debitorului Rotiemme 
Impex SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI RO 18023244) – cod IBAN RO33 EGNA 1010 0000 0028 
4874, deschis la Vista Bank (România) SA, conform tranzacție nr. referință 502689723/26.04.2021 efectuată de Banca 
Transilvania SA. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform disp. art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
transferul dreptului de proprietate de la debitorul SC Rotiemme Impex SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, la 
adjudecatarul persoana juridică Alternativ Energy Solution SRL, cu sediul social în Municipiul Oradea, str. Mihail 
Kogălniceanu, nr. 14, Judet Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. 
J05/363/2010, atribuit în data de 18.03.2010, având cod unic de înregistrare RO 26671948, prin reprezentant legal Pereș 
D. V., în calitate de administrator, a proprietății imobiliare 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, aflată în proprietatea 
debitorului Rotiemme Impex SRL, la prețul de 760.000 EURO exclusiv TVA, s-a realizat în baza Procesului-verbal de 
licitație publică nr. 1344/20.04.2021, încheiat în data de 20.04.2021, ora 16:00, a Actului de adjudecare nr. 1435 din 
data de 28.04.2021 și în baza Contractului de vânzare-cumpărare perfectat de către Biroul Individual Notarial Bonchiș 
C. B., încheiere de autentificare nr. 889 din 14.05.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
5. Referitor la disp. art. 159 alin. (1) și art. 160 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 160 alin. (1) – (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul asupra fondurilor 
obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 2416/06.07.2021, 
acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12138/12.07.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Raport-privind-fondurile-obtinute-din-lichidare-si-
incasare-creante-privind-debitorul-SC-Rotiemme-Impex-SRL.pdf, respectiv a întocmit Planul de distribuire între 
creditori privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 12038/09.07.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 11753/05.07.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Plan-de-distribuire-intre-creditori-privind-debitorul-Rotiemme-Impex-
SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Menționăm faptul că, Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC 
Rotiemme Impex SRL nr. 2416/06.07.2021 și Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC Rotiemme Impex 
SRL nr. 12038/09.07.2021 au fost întocmite urmare valorificării 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, 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. 
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul Bihor, 
Secția a II-a Civilă, în vederea înregistrării la grefa tribunalului, atât Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și 
din încasarea de creanțe privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 2416/06.07.2021, cât și Planul de distribuire 
între creditori privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 12038/09.07.2021.  
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a III-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul Bihor, 
Secția a II-a Civilă o copie a Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind 
debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 2416/06.07.2021 și a Planului de distribuire între creditori privind debitorul SC 
Rotiemme Impex SRL nr. 12038/09.07.2021, cu solicitarea de afișare a acestora la ușa tribunalului.  
În temeiul art. 160 alin. (1) și (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea 
creditorilor societății debitoare Rotiemme Impex SRL cu privire la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din 
lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 2416/06.07.2021 și a Planului de 
distribuire între creditori privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 12038/09.07.2021, prin publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 12030/09.07.2021 a Notificării nr. 2449/08.07.2021, aceasta fiind  afișată și pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Notificare-privind-
Raportul-asupra-fondurilor-obtinute-din-lichidare-si-Planul-de-distribuire-intre-creditori.pdf. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Conform Planului de distribuire între creditori privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 12038/09.07.2021 
publicat în BPI nr. 11753/05.07.2021, sumele încasate din valorificarea bunului imobil garantat - Proprietatea 



6 
 

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, vor fi distribuite astfel: 

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 

Având în vedere faptul că, împotriva Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe 
privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 2416/06.07.2021 și a Planului de distribuire între creditori privind 
debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 12038/09.07.2021, nu au fost formulate contestații conform disp. art. 160 alin. 
(5) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea plăților cheltuielilor de procedură și distribuirea 
sumelor anterior menționate către creditori conform Planului de distribuire între creditori nr. 12038/09.07.2021. 
6. Referitor la evidența contabilă și impozitele și taxele datorate de debitor 
Conform Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC Rotiemme 
Impex SRL nr. 2416/06.07.2021 publicat în BPI nr. 12138/12.07.2021, 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, respectiv taxare inversă - nu se efectuează nicio 
plată de TVA între vânzător și cumpărător. 
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. 
În acest sens, menționăm următoarele aspecte: 
- administrator special Jurca D. N. nu a predat lichidatorului judiciar niciun document financiar-contabil cu privire la 
societatea debitoare Rotiemme Impex SRL; 
- administrator special Jurca D. N. a depus la organul fiscal Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020, 
fără avizul lichidatorului judiciar, contrar disp. art. 84 alin. (1) coroborat cu disp. art. 5 pct. 66 din Legea nr. 85/2014. 
Prin Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020, administratorul special Jurca D. N. a declarat pierderea 
financiară înregistrată în anul 2020 de -123.292 lei, fără a prezenta lichidatorului judiciar documentele financiar-
contabile din care rezultă această pierdere; 
- administrator special Jurca D. N. a depus de la data deschiderii procedurii generale de insolvență până în prezent, 
declarații fiscale la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, fără avizul lichidatorului judiciar. 
Lichidatorul judiciar va proceda la întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale, în baza documentelor contabile aflate la 
dispoziție – documentele justificative aferente cheltuielilor de procedură și facturile fiscale emise urmare valorificării 
proprietății imobiliare. 
Lichidatorul judiciar a solicitat prin Cererea nr. 2345/02.07.2021 către Administrația Județeană A Finanțelor Publice 
Bihor, comunicarea documentelor depuse de către debitorul Rotiemme Impex SRL prin administrator statutar Jurca N. 
D. la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, fără avizul lichidatorului judiciar:  
- Situațiile financiare anuale ale societății Rotiemme Impex SRL încheiate la data de 31.12.2020; 
- Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2020; 
- Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019; 
- Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018; 
- Declarația 300 – Decontul de taxă pe valoare adăugată depusă pentru lunile ianuarie 2021 – mai 2021; 
- Declarația 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional depusă 
pentru lunile ianuarie 2021 – mai 2021; 
- Declarațiile privind obligațiile de plată la bugetul de stat 100 depusă pentru lunile ianuarie 2021 – mai 2021; 
- Declarația privind impozitul pe profit 101 depusă la organul fiscal pentru anul 2020 
Conform Adresei nr. 65634/42845/14.07.2021 emisă de Administrația Județeană A Finanțelor Publice Bihor, 
administrator statutar Jurca N. D. a depus la organul fiscal, fără avizul lichidatorului judiciar următoarele declarații 
fiscale și raportări financiare:  
- Declarația 300 – Decontul de taxă pe valoare adăugată depusă pentru lunile februarie 2021 – mai 2021; 
- Declarația 394 – Decontul de taxă pe valoare adăugată depusă pentru lunile februarie 2021 – mai 2021; 
- Declarația 100 pentru trimestrul I 2021; 
- Situațiile financiare anuale ale societății Rotiemme Impex SRL încheiate la data de 31.12.2020; 
- Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2020; 
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- Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018. 
7. 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; 
- 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., 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. 
8. 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 2109,34 lei – recuperate integral până la data prezentului raport 
de activitate, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului  
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  PBL 20809 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 C.N. Poșta Română SA DIV00012570 21.12.2020 10.70 lei comunicare întâmpinare către Tribunalul Bihor 
13 C.N. Poșta Română SA DIV00012572 21.12.2020 10.70 lei comunicare întâmpinare către contestatorul AJFP Bihor 

14 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 

15 
Agenția Națională de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară 

ANCPI 
718374 

30.12.2020 20.00 lei 
taxă emitere extras de carte funciară nr. 323987 Arad 

(cerere nr. 138104/30.12.2020) 
16 Oficiul Național al Registrului 2360021 30.12.2020 20.00 lei solicitare informații debitor - Adresa-furnizare 
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Comerțului  informații nr. 2360021/30.12.2020 

17 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 

18 OMV Petrom Marketing SRL 0999-00290 10.02.2021 
278.17 

lei 
alimentare combustibil - deplasare la bunul imobil din 

Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor 

19 OMV Petrom Marketing SRL 1212-00055 24.02.2021 
303.76 

lei 
alimentare combustibil - deplasare la bunul imobil din 

Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor 

20 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 

21 OMV Petrom Marketing SRL 1068-00228 10.03.2021 
225.05 

lei 
alimentare combustibil - deplasare la bunul imobil din 

Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor 

22 
Agenția Națională de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară 

ANCPI 
1073692 

18.03.2021 20.00 lei taxă emitere extras de carte funciară 

23 
Agenția Națională de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară 

ANCPI 
1073693 

18.03.2021 20.00 lei taxă emitere extras de carte funciară 

24 
Agenția Națională de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară 

ANCPI 
1073694 

18.03.2021 20.00 lei taxă emitere extras de carte funciară 

25 
Agenția Națională de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară 

ANCPI 
1073695 

18.03.2021 20.00 lei taxă emitere extras de carte funciară 

26 
Agenția Națională de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară 

ANCPI 
1073696 

18.03.2021 20.00 lei taxă emitere extras de carte funciară 

27 
Agenția Națională de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară 

ANCPI 
1073697 

18.03.2021 20.00 lei taxă emitere extras de carte funciară 

28 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 

29 SC Nis Petrol SRL  0992-00086 14.05.2021 300.30 
lei 

cheltuieli deplasare la Oradea în vederea încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare 

Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 
pentru plata cheltuielilor de procedură 

2,109.34 
lei 

9. Referitor onorariile persoanelor de specialitate  
Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.11.2020, ora 10:00, retribuția administratorului 
judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariul fix lunar de 1.500 lei (exclusiv TVA) pentru procedura 
generală 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 fix al administratorului judiciar datorat pentru perioada 17.09.2020 – 09.12.2020 este în valoare totală de 
4.938,50 lei – achitat. 
Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data 20.04.2021, ora 12:00, retribuția lichidatorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL 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. 
Onorariul fix al lichidatorului judiciar datorat pentru perioada 10.12.2020 – 10.05.2021 este în valoare totală de 
11.900,00 lei – achitat. 
Onorariul fix al lichidatorului judiciar datorat pentru perioada 11.05.2021 – 10.06.2021 este în valoare totală de 
4.760,00 lei – achitat. 
Onorariul fix al lichidatorului judiciar datorat pentru perioada 11.06.2021 – 10.08.2021 este în valoare totală de 
2.380,00 lei – neachitat. 
10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
De asemenea, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea soluționării dosarului nr. 
3927/111/2019/a3, identificării bunurilor mobile din averea debitorului, formularea plângerii penale împotriva 
administratorului dl. Jurca D. N. și a altor persoane care gestionează bunurile debitorului Rotiemme Impex SRL, 
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.  


