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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1128 Din data de 17.03.2022 
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. 722/17.02.2022 pentru termenul lunar din 
data de 17.02.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3129/21.02.2022 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 dosarul penal nr. 741/P/2021 
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. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
În data de 08.03.2022 lichidatorul judiciar și reprezentantul convenționat Cabinet de Avocat Duțulescu L. s-au deplasat 
la I.P.J. Bihor – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, fiind audiați în dosarul penal nr. 741/P/2021.  
3. Referitor la disp. art. 155 și art. 156 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare nr. AR 
9372/04.03.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., cu privire la bunul 
imobil situat în Oradea, str. Păcii nr. 27, jud. Bihor, înscris în CF 14542 Oradea, compus din Parcela cu nr. topografic 
11, în suprafață de 267 mp, cu înscrierea ”curte în Olosigul Orăzii” și parcela cu nr. topografic 16/2, în suprafață de 
1.002 mp cu înscrierea ”casa tot acolo”, aflate în averea debitorului Rotiemme Impex SRL, respectiv a publicat anunțul 
nr. 1060/14.03.2022 privind depunerea raportului, în BPI nr. 4638/15.03.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Anunt-privind-depunere-raport-de-evaluare-a-
bunului-imobil-din-averea-debitorului.pdf.  
Conform Raportului de evaluare nr. AR 9372/04.03.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru 
ANEVAR Cândea M. G., valoarea de piață a bunului imobil situat în Oradea, str. Păcii nr. 27, jud. Bihor, înscris în CF 
14542 Oradea, compus din Parcela cu nr. topografic 11, în suprafață de 267 mp, cu înscrierea ”curte în Olosigul Orăzii” 
și parcela cu nr. topografic 16/2, în suprafață de 1.002 mp cu înscrierea ”casa tot acolo”, aflate în averea debitorului 
Rotiemme Impex SRL, este de 84.000 EUR, echivalent a 408.912 lei. 
De asemenea, în temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul de 
evaluare a bunurilor mobile de natura rafturilor industriale aflate în averea debitorului Rotiemme Impex SRL, nr. 
262/07.01.2022, întocmit de Tărăsescu I. P. O. – Expert Evaluator, respectiv a publicat anunțul nr. 1058/14.03.2022 
privind depunerea raportului, în BPI nr. 4606/15.03.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
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https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Anunt-privind-depunere-raport-de-evaluare-a-bunurilor-
mobile-din-averea-debitorului.pdf.  
Conform Raportului de evaluare a bunurilor mobile de natura rafturilor industriale aflate în averea debitorului 
Rotiemme Impex SRL, nr. 262/07.01.2022, întocmit de Tărăsescu I. P. O. – Expert Evaluator, valoarea de piață a 
bunurilor mobile este de 6.550 EURO, echivalent a 31.821 lei. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 21.03.2022, ora 10:00, la 
sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de 
zi: 
„(1). Aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor mobile de natura rafturilor industriale aflate în averea debitorului 
Rotiemme Impex SRL, nr. 262/07.01.2022, întocmit de Tărăsescu I. P. O. – Expert Evaluator. 
(2). Aprobarea valorificării în bloc a bunurilor mobile de natura rafturilor industriale aflate în averea debitorului 
Rotiemme Impex SRL. 
(3). Aprobarea tipului de vânzare a bunurilor mobile de natura rafturilor industriale aflate în averea debitorului 
Rotiemme Impex SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei 
competitive în paşi urcători. 
(4). Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor 
mobile de natura rafturilor industriale aflate în averea debitorului Rotiemme Impex SRL. 
(5). Aprobarea Raportului de evaluare nr. AR 9372/04.03.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru 
ANEVAR Cândea M. G., cu privire la bunul imobil situat în Oradea, str. Păcii nr. 27, jud. Bihor, înscris în CF 14542 
Oradea, compus din Parcela cu nr. topografic 11, în suprafață de 267 mp, cu înscrierea ”curte în Olosigul Orăzii” și 
parcela cu nr. topografic 16/2, în suprafață de 1.002 mp cu înscrierea ”casa tot acolo”, aflate în averea debitorului 
Rotiemme Impex SRL. 
(6). Aprobarea tipului de vânzare a bunului imobil situat în Oradea, str. Păcii nr. 27, jud. Bihor, înscris în CF 14542 
Oradea, compus din Parcela cu nr. topografic 11, în suprafață de 267 mp, cu înscrierea ”curte în Olosigul Orăzii” și 
parcela cu nr. topografic 16/2, în suprafață de 1.002 mp cu înscrierea ”casa tot acolo”, aflate în averea debitorului 
Rotiemme Impex SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei 
competitive în paşi urcători. 
(7) Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului imobil 
situat în Oradea, str. Păcii nr. 27, jud. Bihor, înscris în CF 14542 Oradea, compus din Parcela cu nr. topografic 11, în 
suprafață de 267 mp, cu înscrierea ”curte în Olosigul Orăzii” și parcela cu nr. topografic 16/2, în suprafață de 1.002 mp 
cu înscrierea ”casa tot acolo”, aflate în averea debitorului Rotiemme Impex SRL.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 21.03.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL va fi reconvocată în data de 28.03.2022, ora 10:00, 
la sediul procesual al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 21.03.2022, ora 10:00 a fost publicat BPI nr. 
4538/14.03.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/03/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-21.03.2022-si-28.03.2022-ora-
10.00.pdf.  
4. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 1157/2021 din data de 02.12.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 3927/111/2019/a3, s-a dispus: 
„Admite cererea formulată şi precizată de Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
Rotiemme Impex S.R.L., în contradictoriu cu părţile pârâte Jurca D. N., Tomele I. şi Tomele M. R. S. și în consecinţă: 
Obligă pârâţii, Jurca D. N., Tomele I. şi Tomele M. R. S., în solidar, să aducă la masa credală a societăţii debitoare 
suma de 16.306.387,28 lei reprezentând pasivul societăţii debitoare Rotiemme Impex S.R.L.. Executorie. Cu drept de 
apel în 7 zile de la publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, cerere de apel care se va depune la Tribunalul 
Bihor. Pronunţată în şedinţa publică din 02.12.2021”. 
Având în vedere faptul că, Sentința civilă nr. 1157/2021 din data de 02.12.2021 a rămas definitivă prin neapelare, 
lichidatorul judiciar a comunicat prin Adresa nr. 1066/14.03.2022 către Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Bihor (prin e-mail la adresele: ajfp.bihor@anaf.ro, -), Extras BPI nr. 2891/16.02.2022 privind Sentința civilă nr. 
1157/2021 din data de 02.12.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 3927/111/2019/a3, 
în vederea punerii în executare conform disp. art. 220 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală.  
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 
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vederea identificării bunurilor mobile și a stocurilor 
din averea debitorului la sediul acestuia 

4 OMV Petrom Marketing SRL 1375-00153 08.02.2022 160.01 
Cheltuieli alimentare combustibil – deplasare în 

vederea inspecției bunurilor mobile 

5 Rompetrol Downstream SRL 58 08.03.2022 250.58 
Cheltuieli alimentare combustibil – deplasare 

audiere dosar penal nr. 741/P/2021 

 Cheltuieli de procedură (1:3) 858,92 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. 
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 succes 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 – 10.03.2022 este în valoare totală de 
21.420,00 lei – neachitat. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în 
vederea valorificării bunurilor 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.  


