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Convocare Adunare Generală a Creditorilor 

Număr: 995/20.09.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 471/30/2014; Tribunal Timiș, Secţia a II - a Civilă; Judecător-sindic: Geta 

Balaban. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256-448044. 

Programul arhivei/registraturii instanţei 08:30-12:30. 

3. Debitor: SC Diana Trading SRL, CUI 14734058; Sediul social: Timișoara, str. Haga, nr. 12, județul Timiș; Număr de 

ordine în Registrul Comerţului J35/991/2002.  

4. Lichidator judiciar - societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Global Money 

Recovery SPRL, cu sediul în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, ap. 14, jud. Bihor, RSP 0337/2008, CUI 

23324014, atribut fiscal RO, prin av. Ţiril H. C., și Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul profesional ales în 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, CUI 31215824, atribut fiscal RO, înregistrată în RFO II sub nr. 0649; 

Tel/fax: 0256/220.827 sau 0745.267.676, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.. 

5. Subscrisa, societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Global Money Recovery SPRL și 

Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Diana Trading SRL, conform Sentinţei 

nr. 1093 din data de 18.06.2015, pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 471/30/2014, în 

temeiul art. 13 și următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei convoacă: Adunarea Creditorilor 

debitorului SC Diana Trading SRL. 

Adunarea Generală a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. Timiș, în data de 25.09.2019, la ora 12:00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin 

împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu 

delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă 

votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau 

înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un 

certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar cu cel puţin 5 

zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la 

lichidator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a 

vota. 

Ordinea de zi: 

(1). Prezentarea situației dosarului penal nr. 3550/P/2016. 

(2). Mandatarea de către Adunarea Generală a Creditorilor a unui creditor în vederea formulării în prezenta cauză a unei 

plângeri împotriva soluției de neurmărire sau netrimitere în judecată în temeiul art. 340 din NCPP și să își însușească 

prezentul demers judiciar prin formularea unei plângeri prealabile astfel cum prevăd disp. art. 241 CP. 

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

 


