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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 722 Din data de 17.02.2022 
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: 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 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 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 Rotiemme Impex SRL, în anexă, în număr de 
3 (trei) 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 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: 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 de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Rotiemme Impex SRL nr. 154/12.01.2022 pentru termenul de judecată 
din data de 20.01.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 791/17.01.2022 (extras BPI depus la dosarul 
cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-Rotiemme-Impex-SRL-termen-fond-20.01.2022.pdf.  
2. 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 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.  
Lichidatorul judiciar a revenit la solicitările comunicate și a înaintat Cererea nr. 158/12.01.2022 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 și Cererea nr. 158/12.01.2022. 
În data de 14.09.2021, lichidatorul judiciar a procedat la ridicarea bunurilor mobile reprezentând 16 rafturi metalice 
existente în proprietatea debitorului, amplasate în incinta imobilului din Oradea, str. Păcii nr. 27, jud. Bihor, și a unui 
mijloc de transport – semiremorcă marca Krone, nr. înmatriculare B138TYG, care nu este însă în proprietatea 
debitorului Rotiemme Impex SRL, dar care a fost necesară a fi mutată din incinta imobilului, având în vedere obligația 
eliberării proprietății imobiliare și predării acesteia cumpărătorului Alternativ Energy Solution SRL. 
Bunurile mobile identificate conform procesului-verbal de inventariere nr. 1917/03.06.2021, au fost depozitate la sediul 
custodelui Agrotransport Vânju Mare SRL din Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți, în vederea asigurării conservării 
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și securității acestora. Bunurile mobile reprezentând 16 rafturi metalice – proprietatea debitorului Rotiemme Impex 
SRL, se află în prezent în procedura de evaluare. 
3. Referitor la formularea plângerii penale împotriva dl. Jurca D. N. și a altor persoane care gestionează bunurile 
debitorului Rotiemme Impex SRL 
Conform Procesului-verbal nr. 1339/20.04.2021, publicat în BPI nr. 7114/21.04.2021, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Rotiemme Impex SRL din data de 20.04.2021, ora 12:00 a hotărât: 
1. Cu majoritate de 100,00% din creanțele prezente sau care au transmis vot scris, s-a votat pentru 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. Cu majoritate de 50,9410% din creanțele prezente sau care au transmis vot scris, s-a votat pentru aprobarea 
onorariului 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; 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. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.04.2021, lichidatorul judiciar a formulat și 
înaintat plângerea penală nr. 4304/25.10.2021 formulată împotriva Jurca D. N., Tomele I. și Tomele M. R. S., 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. 242 alin. (1), art. 239 și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, respectiv 
pentru infracţiunea prev. şi ped. de 261 din Codul Penal – sustragere de sub sechestru, Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Bihor. 
Conform Adresei din data de 23.11.2021 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, plângerea penală nr. 
4304/25.10.2021 a fost admisă, fiind constituit dosarul penal nr. 741/P/2021, respectiv a fost transmisă spre conformare 
la Inspectoratul de Poliție Județean Bihor – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. 
4. Referitor la evaluarea bunurilor imobile din averea debitorului 
Conform Procesului-verbal nr. 5126/02.12.2021, publicat în BPI nr. 20515/06.12.2021, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL din data de 02.12.2021, ora 10:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 58,679% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat actualizat de 
creanţe întocmit împotriva averii debitorului Rotiemme Impex SRL nr. 3891/05.10.2021 publicat în BPI nr. 
17555/19.10.2021 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi 
prin corespondență), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat desemnarea expertului evaluator care a înregistrat 
oferta cea mai mică din punct de vedere financiar - Oferta de servicii de evaluare formulată de Evaluar SRL (CIF 
2441887; J01/1173/1992; sediu social: Alba Iulia, Str. N. Titulescu, nr.1, bl. 280, ap. 2) prin expert evalutor Cândea M. 
G., în vederea evaluării bunurilor Imobile Curte în Olosigul Orazii, în suprafață de 1.002 mp, având nr. topografic 11 și 
casă, în suprafață de 267 mp, având nr. topografic 16/2, înscrise în CF nr. 14542 Oradea, din patrimoniul debitoarei 
Rotiemme Impex SRL, pentru onorariul de 1.400 lei (nu se adaugă TVA); termenul de întocmire a raportului de 
evaluare este de 7 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziţia evaluatorului a tuturor documentelor şi informatiilor ce 
ne sunt necesare pentru întocmirea raportului de evaluare (acte de proprietate) şi inspectarea bunului imobil de către 
evaluator. 
Lichidatorul judiciar a comunicat expertului evaluator desemnat documentele aferete bunului imobil, în vederea 
întocmirii raportului de evaluare. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Evaluar SRL prin expertul evaluator Cândea M. G. nu a 
comunicat lichidatorului judiciar raportul de evaluare. 
5. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Au fost efectuate următoarele cheltuieli de procedură nedecontate (achitate prin avansarea de sume de către lichidatorul 
judiciar): 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00005465 07.06.2021 18.40 lei Comunicare cerere de chemare în judecată la Tribunalul Bihor 

2 
OMV Petrom Marketing 

SRL 
1441-00044 31.08.2021 329.85 

Alimentare combustibil – deplasare la sediul debitorului în 
vederea identificării stocurilor și mijloacelor de transport 

3 Nis Petrol SRL 1183-00290 09.11.2021 100.08 
Cheltuieli alimentare combustibil – deplasare în vederea 
identificării bunurilor mobile și a stocurilor din averea 

debitorului la sediul acestuia 

 Cheltuieli de procedură (1:3) 448,33 lei  
6. 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. 
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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 – 10.02.2022 este în valoare totală de 
19.040,00 lei – neachitat. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în 
vederea soluționării definitive a dosarului nr. 3927/111/2019/a3, identificării mijloacelor de transport din averea 
debitorului 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.  


