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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1622 Din data de 18.04.2022 
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 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 
6 (șase) 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 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 
De la termenul de judecată din data de 20.01.2022, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- 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; 
- 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 (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; 
- 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. 1128/17.03.2022 pentru termenul lunar din 
data de 17.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4837/17.03.2022 (extras BPI depus la dosarul 
cauzei)  şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-Rotiemme-Impex-SRL-termen-lunar-17.03.2022.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 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; 
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- 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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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 
și securității acestora. Bunurile mobile reprezentând 16 rafturi metalice – proprietatea debitorului Rotiemme Impex 
SRL, se află în prezent în procedura de evaluare. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
4. Referitor la disp. art. 155 și art. 156 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 
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. 
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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Anunt-privind-depunere-raport-de-evaluare-a-bunurilor-
mobile-din-averea-debitorului.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 1173/21.03.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL 
din data de 21.03.2022, 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 luat act de/ a aprobat 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. 
2. 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 valorificarea în bloc a bunurilor mobile de natura 
rafturilor industriale aflate în averea debitorului Rotiemme Impex SRL. 
3. 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 tipul 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. 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 Regulamentul 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. 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. 
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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 luat act de/a aprobat 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. 
6. 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 tipul 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. 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 Regulamentul 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. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 21.03.2022, ora 10:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor 
ale căror creanţe însumate reprezintă 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, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 28.03.2022, la ora 10:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 1173/21.03.2022 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 21.03.2022, ora 10:00 a fost depus 
la dosarul cauzei, publicat BPI nr. 5032/22.03.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-
data-de-21.03.2022-ora-10.00.pdf.  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 21.03.2022, ora 10:00, lichidatorul judiciar a 
procedat la organizarea primei serii de 5 licitații publice în vederea valorificării în bloc a bunurilor mobile de natura 
rafturilor industriale, la prețul de 6.550 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății), reprezentând: 

Denumire Cantitate Valoare unitară Valoare totală 
montant rak 100 30 EUR 3.000 EUR 
traversa 3m 323 10 EUR 3.230 EUR 
travrersa 2 m 40 8 EUR 320 EUR 

Total valoare de piață 6.550 EUR 

 
Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării  

bunurilor mobile la prețul de 100% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, www.okazii.ro; 
www.imediat.ro;  

• trimisă spre 
afișare 

la avizierul  
Primăriei  

Mun. Oradea 

• în ziarul de 
largă 

circulație 
Național din 

data de 
23.03.2022; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Daliei, nr. 

8, mansardă, jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare bunuri 
ajudecate 

inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 
hotărâre 

AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
30.03.2022,  
ora 10:00 

100% 
1312/30.03.2022 

- - 4 la 100% - - 

2 
06.04.2022,  
ora 10:00 

100% 
1445/06.04.2022 

- - 3 la 100% - - 

3 
13.04.2022,  
ora 10:00 

100% 
1566/13.04.2022 

- - 2 la 100% - - 

4 
20.04.2022,  
ora 10:00 

100% 
- 

- - - - - 

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 21.03.2022, ora 10:00, lichidatorul judiciar a 
procedat la organizarea primei serii de 5 licitații publice în vederea valorificării 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, 
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cu înscrierea „curte în Olosigul Orăzii” și parcela cu nr. Topografic 16/2, în suprafață de 1.002 mp cu înscrierea „casa 
tot acolo”, la prețul de 84.000 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății). 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării  
bunului imobil la prețul de 100% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, 
www.okazii.ro; 

www.imediat.ro;  

• trimisă spre 
afișare 

la avizierul  
Primăriei  

Mun. Oradea 

• în ziarul 
de largă 

circulație 
Național 

din data de 
23.03.2022; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş.  

  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-
verbal de 

licitație nr. Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 
hotărâre 

AGC 

Act de adjudecare 
nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 
30.03.2022,  
ora 14:00 

100% 

1317/30.03.2022 Alternativ 
Energy 

Solution 
SRL 

99.960 EURO 
inclusiv TVA 

- 1329/31.03.2022 - 

Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 1317/30.03.2022, pentru participarea la licitația publică din data de 
30.03.2022, ora 14:00, 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 (conform copiei conform cu originalul a 
Actului constitutiv actualizat al societății Alternativ Energy Solution SRL și a copiei conform cu originalul a 
Certificatului de înregistrare seria B nr. 3612642 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor 
în data de 15.01.2018), prin reprezentant legal Pereș D. V., în calitate de administrator, care a formulat oferta de 
achiziție nr. 88/24.03.2022 pentru bunul imobil situat în Oradea, str. Păcii nr. 27, jud. Bihor, înscris în Cartea funciară 
nr. 14542 Oradea, compus din Parcela cu număr topografic 11, în suprafață de 267 mp, cu înscrierea „curte în Olosigul 
Orăzii” și parcela cu număr topografic 16/2, în suprafață de 1.002 mp cu înscrierea „casa tot acolo”, aflat în patrimoniul 
debitorului Rotiemme Impex SRL, la prețul de 84.000 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății). 
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 18023244) – cod IBAN 
RO33 EGNA 1010 0000 0028 4874, deschis la Vista Bank (România) SA, conform ordin de plată nr. 151 din data de 
24.03.2022, respectiv a achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de pornire al bunului imobil 
prin virarea sumei de 49.439,22 lei (9.989,73 EURO la cursul valutar de 4,9490 lei/EURO din data de 24.03.2022) în 
contul unic de insolvenţă al debitorului Rotiemme Impex SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 18023244) – 
cod IBAN RO33 EGNA 1010 0000 0028 4874, deschis la Vista Bank (România) SA, conform ordin de plată nr. 150 
din data de 24.03.2022 şi a depus documentele prevăzute de Regulamentul 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.  
Bunul imobil situat în Oradea, str. Păcii nr. 27, jud. Bihor (adresă neevidențiată în extrasul CF), înscris în Cartea 
funciară nr. 14542 Oradea, compus din Parcela cu număr topografic 11, în suprafață de 267 mp, cu înscrierea „curte în 
Olosigul Orăzii” și parcela cu număr topografic 16/2, în suprafață de 1.002 mp cu înscrierea „casa tot acolo”, aflat în 
patrimoniul debitorului Rotiemme Impex SRL, a fost adjudecat de către 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, la prețul de 84.000 
EURO exclusiv TVA, respectiv 99.960 EURO inclusiv TVA. 
Conform Actului de adjudecare nr. 1329/31.03.2022, 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 achitat integral prețul 
bunului imobil situat în Oradea, str. Păcii nr. 27, jud. Bihor, înscris în Cartea funciară nr. 14542 Oradea, compus din 
Parcela cu număr topografic 11, în suprafață de 267 mp, cu înscrierea „curte în Olosigul Orăzii” și parcela cu număr 
topografic 16/2, în suprafață de 1.002 mp cu înscrierea „casa tot acolo”, aflat în patrimoniul debitorului Rotiemme 
Impex SRL, de 84.000 EURO exclusiv TVA, respectiv 99.960 EURO inclusiv TVA, astfel: 
- a achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de pornire al bunului imobil prin virarea sumei de 
49.439,22 lei (9.989,73 EURO la cursul valutar de 4,9490 lei/EURO din data de 24.03.2022) în contul unic de 
insolvenţă al debitorului Rotiemme Impex SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 18023244) – cod IBAN 
RO33 EGNA 1010 0000 0028 4874, deschis la Vista Bank (România) SA, conform ordin de plată nr. 150 din data de 
24.03.2022; 
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- a achitat diferenţa de preţ de 89.970,27 EURO inclusiv TVA prin virarea sumei de 445.127,92 lei (89.970,27 EURO la 
cursul valutar de 4.9475 lei/EURO din data de 29.03.2022) în contul unic de insolvenţă al debitorului Rotiemme Impex 
SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 18023244) – cod IBAN RO33 EGNA 1010 0000 0028 4874, deschis 
la Vista Bank (România) SA, conform ordin de plată nr. 328 din data de 30.03.2022.  
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 Rotiemme Impex SRL – în faliment, la adjudecatarul persoana juridică 
Alternativ Energy Solution SRL, cu sediul social în Municipiul Oradea, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 14, Judet Bihor, 
înregistrată s-a realizat în baza Procesului-verbal de licitație publică nr. 1317/30.03.2022, încheiat în data de 
30.03.2022, ora 14:00, a Actului de adjudecare nr. 1329 din data de 31.03.2022 și în baza Contractului de vânzare-
cumpărare autentificat conform Încheierii nr. 1010/15.04.2022 emisă de Biroul Individual Notarial Vălean M. C.  
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 adresea 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. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
7. 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 

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  
8. 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 – 10.05.2022 este în valoare totală de 
26.180,00 lei – neachitat. 
9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în 
vederea valorificării bunurilor mobile 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.  


