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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 181 Din data de 14.02.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 471/30/2014; Tribunal Timiș, Secţia a II - a Civilă. 
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 
IPURL, cu sediul în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, ap. 14, jud. Bihor, RSP 0337/2008, CUI 23324014, prin 
av. Ţiril Horia Cristian, și Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul profesional ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 
4, ap. 14, jud. Timiş, CUI 31215824, atribut fiscal RO, înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220.827 sau 
0745.267.676. 
5. Subscrisa, societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Global Money Recovery IPURL 
și Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Diana Trading SRL, conform 
Încheierii 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. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, comunică: Raportul de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura generală de insolvență, conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006, privind debitorul SC Diana Trading SRL. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 
Raport de activitate al debitorului SC Diana Trading SRL, privind descrierea modului de îndeplinire a 

atribuțiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006  
Număr dosar 471/30/2014, Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: consorțiul format din Global Money Recovery IPURL și Consultant Insolvenţă SPRL. 
Debitor: SC Diana Trading SRL. 
I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Raportul de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 21 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2006, privind debitorul SC Diana Trading SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, a fost publicat 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18728/08.10.2018. Împotriva acestui raport de activitate nu au fost formulate 
contestaţii. 
II. Referitor la atribuţiile lichidatorului judiciar prevăzute de dispoziţiile art. 20, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 85/2006 
1. Dosarul derivat nr. 471/30/2014/a2, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, având ca obiect „acţiune în anulare act 
fraudulos” 
În temeiul art. 79 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, lichidatorul judiciar a formulat o acţiune în anulare 
acte fraudulose având ca obiect anularea actului fraudulos constând în cesionarea creanței în cuantum de 400.000 lei, 
deţinută de către SC Diana Trading SRL împotriva debitorului cedat Societatea de Întreținere şi Reparații Drumuri 
Timoşoara SA, către pârâta B Consulting & Eco Events SRL, prin intermediul Contractului de cesiune de creanţe nr. 
569/29.10.2014, acţiune ce face obiectul dosarului derivat nr. 471/30/2014/a2.  
Precizăm că, lichidatorul judiciar a formulat cerere de renunţare la judecata cauzei ce formează obiectul dosarului 
471/30/2014/a2, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, prin intermediul căreia a solicitat intanţei să ia act de renunţarea la 
judecata acțiunii în anulare acte frauduloase, făcând aplicarea art. 406 din NCPC, pentru următoarele motive: 
În data de 30.06.2015, s-a încheiat Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de Cesiune de creanţă nr. 569/29.10.2014, între 
SC Diana Trading SRL – în faliment, prin lichidator judiciar, în calitate de creditor cedent şi SC B Consulting & Eco 
Events SRL, prin administrator Botescu I. E., în calitate de cesionar, prin intermediul căruia „[…] părţile au convenit să 
desfiinţeze/rezoluţioneze/revoce Contractul de cesiune de creanţă nr. 569/29.10.2014 şi implicit  convin ca această 
convenţie să fie lipsită de orice efect juridic.” (Art. 1 din Actul Adițional) 
De asemenea, art. 2 din Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de Cesiune de creanță nr. 569/29.10.2014 prevede că „Părţile 
au convenit să fie puse în situaţia anterioară încheierii Contractului de cesiune de creanţă nr. 569/29.10.2014 şi implicit 
să fie returnate creditorului cedent orice sume de bani încasate de către cesionar în baza contractului sus-menţionat.” 
În aceste condiții, acțiunea promovată de către lichidatorul judiciar a rămas fără obiect.   
Menţionăm că, la termenul din data de 09.07.2015, instanţa de judecată, prin Încheierea nr. 1206/09.07.2015, a luat act 
de renunţarea reclamanţilor la judecarea cererii. 
2. Dosarul derivat nr. 471/30/2014/a4, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, având ca obiect „acţiune în anulare act 
fraudulos” 
Lichidatorul judiciar a formulat o acţiune în anulare acte fraudulose având ca obiect anularea actului  fraudulos 
constând în cesionarea creanţelor în cuantum total de 90.560,23 lei, deţinute de către SC Diana Trading SRL împotriva 
debitorului cedat SC Corporate Management Solutions SRL, către pârâta Botescu F. M., prin intermediul Contractului 
de cesiune de creanţe nr. 14/22.08.2014 şi al Contractului de cesiune de creanţe nr. 16/29.08.2014, acţiune înregistrată 
la Grefa Tribunalului Timiş la data de 28.08.2015, obiect al dosarului derivat nr. 471/30/2014/a4. La termenul procesual 
din data de 19.11.2015 Tribunalul Timiş admite în totalitate acţiunea în anulare conform Sentinţei Civile nr. 
1808/19.11.2015. D-na Botescu F. M. a formulat apel la sentinţa civilă nr. 1808, stabilindu-se un nou termen în 
19.01.2016. La termenul procesual din data de 19.01.2016, Curtea de Apel Timişoara a respins apelul declarat de pârâta 
Botescu F. M., împotriva sentinţei civile nr. 1808/19.11.2015 pronunţată de Tribunalul Timiş, în dosar nr. 
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471/30/2014/a4, în contradictoriu cu reclamanţii intimaţi Consultant Insolvenţă SPRL şi Global Money Recovery 
SPRL, în calitate de lichidatori judiciari ai debitoarei intimate SC Diana Trading SRL şi cu pârâţii intimaţii SC Diana 
Trading SRL şi SC Corporate Management Solutions SRL. 
3. Dosarul derivat nr. 471/30/2014/a5, aflat pe rolul Tribunalului Timis, având ca obiect „acţiune în anulare” 
Lichidatorul judiciar a formulat o acţiune în anularea Promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare redactată în data de 
04.10.2012 de către av. Tănăsoiu G., încheiată între pârâta Botescu F. M., în calitate de promitentă – vânzătoare şi SC 
Diana Trading SRL, în calitate de promitentă – cumpărătoare, având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate 
asupra unei cote de 1/3 din imobilul înscris în CF nr. 400433-Remetea Mare, cu nr. cad/nr. top. CAD: F1077/2/1, 
acţiune înregistrată la Grefa Tribunalului Timiş la data de 01.09.2015, obiect al dosarului derivat nr. 471/30/2014/a5. La 
primul termen, în data de 19.11.2015, Tribunalul Timiş amână cauza pentru data de 28.01.2016 pentru a se formula şi 
depune la dosarul cauzei întâmpinare. La termenul din  28.01.2016, Tribunalul Timiş amână din nou cauza pentru 
întocmirea unui raport de expertiza, stabilind un nou termen procesual la data de 12.05.2016. La termenul de judecată 
din data de 23.03.2017, prin intermediul Sentinței comerciale nr. 313/2017, judecătorul – sindic a admis acțiunea 
lichidatorului judiciar. Astfel, lichidatorul judiciar va proceda la punerea în executare silită a sentinței anterior 
menționate. 
4. Dosarul derivat nr. 471/30/2014/a6, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, având ca obiect „acţiune în anulare”  
Lichidatorul judiciar a formulat o acţiune în anularea Contractului de consultanţă nr. 1/03.01.2006, încheiat între pârâtul 
Bogdan Ș. R., în calitate de consultant şi SC Diana Trading SRL, în calitate de client şi implicit anularea operaţiunilor 
comerciale/plăţilor  în sumă de 656.839,77 lei efectuate de către debitoare către pârâtul Bogdan Ș. R. prin dispoziţii de 
plată ce face obiect al dosarului derivat nr. 471/30/2014/a6. Constatându-se decesul pârâtului Bogdan Ș. R., la primul 
termen - 19.11.2015, instanţa a amânat cauza, pentru 28.01.2016, în vederea indicării moştenitorilor pârâtului. La 
termenul din data 28.01.2016, Tribunalul Timiş  amână cauza pentru a fi citaţi moştenitorii d-lului Bogdan Ș. R. 
(pârâtul), stabilindu-se un nou termen procesual în data de 15.06.2017 pentru soluţionarea cererii de înscriere în fals. 
Cauza s-a amânat pentru termenul de judecată din data de 25.10.2017, în vederea comunicării unei adrese către  
Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. La termenul de 25.10.2017, instanța a amânat cauza pentru termenul de 
31.01.2018, pentru a se solicita comunicarea raportului de expertiză.  
În data de 31.01.2018, instanța prin Hotărârea nr.86/2018 din 31.01.2018 a respins acțiunea în anulare formulată de 
lichidatorul judiciar. 
De menționat că în prezent pe rolul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Timișoara, există un dosar penal ce are în 
vedere faptele administratorului statutar Botescu E. de fals, uz de fals si delapidare în care SC Diana Trading SRL are 
calitatea de parte vătămată. 
III. Situaţia creanţelor de încasat ale SC Diana Trading SRL: 
1. SC ICIM Arad SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 2613/108/2012, aflat pe rolul Tribunalului Arad, 
debitoarea este înscrisă în Tabel definitiv de creanțe publicat în BPI nr. 10665/04.06.2014 cu o creanţă chirografară în 
cuantum de 150.355,24 lei. La data de 20.08.2014, prin Sentința civilă nr. 749/20.08.2014 a fost confirmat planul de 
reorganizare al SC ICIM Arad SA. La data de 10.05.2017 prin Sentința civilă nr. 321/10.05.2017 este admisă cererea 
creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad, respectiv s-a dispus intrarea în procedura de faliment a debitoarei 
SC ICIM SA. Conform Tabelului definitiv consolidat actualizat al creanțelor SC ICIM Arad SA nr. 1280/02.10.2018 
publicat în BPI nr. 18686/05.10.2018, creanța creditoarei SC Diana Trading SRL nu mai este înscrisă la masa credală a 
debitoarei SC ICIM Arad SA. 
2. SC Societatea de Întreţinere şi Reparaţii Drumuri Timişoara SA – în insolvenţă, in insolvency, en procedure 
collective, dosar nr. 11008/30/2013, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, termen procesual 07.02.2019, SC Diana Trading 
SRL este înscrisă în Tabelul definitiv al creanțelor actualizat 03.04.2018* publicat în BPI nr. 7032/04.04.2018 cu o 
creanţă chirografară în cuantum de 2.358.699,62 lei, cf. Sentinței civilă nr. 550/19.04.2016 pronunțată în dosarul nr. 
11008/30/2013/a2. În data de 09.11.2018 Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Societatea de Întreținere și 
Reparații Drumuri Timișoara SA a aprobat planul de reorganizare propus și modificat conform Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor SC SIRDT SA din data de 08.11.2017 și depus la dosarul cauzei la data de 
30.03.2018. Conform Planului de distribuire a creanțelor anexat Planului de reorganizare aprobat, nu sunt prevăzute 
distribuiri de sume către creditorul SC Diana Trading SRL.  
3. SC Construcţii Căi Ferate şi Alte Căi de Comunicaţii SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 
6351/105/2010, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, termen procesual 21.04.2016  (SC Diana Trading SRL este înscrisă 
în Tabelul definitiv consolidat al creanţelor publicat în BPI 18158/01.11.2013 cu rang de creanţă chirografară în 
cuantum de 66.171,10 lei). Prin intermediul Hotărârii nr. 472/21.04.2016 a admis cererea formulată de lichidatorul 
judiciar Via Insolv SPRL, iar în temeiul art. 132 alin. (2) din Legea privind procedura insolvenţei, s-a dispus închiderea 
procedurii falimentului debitorului SC Construcţii Căi Ferate şi Alte Căi de Comunicaţii SA. S-a dispus radierea 
debitorului din registrul comerţului.  
4. SC Alinvenst SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 851/30/2014, aflat pe rolul Tribunalului Timiş. 
SC Diana Trading SRL deţine o creanţă chirografară în cuantum de 5.020,00 lei, fapt constatat din Adresa nr. 
943/12.05.2015 transmisă lichidatorului judiciar de către SC Urban şi Asociaţii SRL (în calitate de mandatar al 
debitoarei conform Contract de Mandat). Conform Hotărârii nr. 230/01.03.2018, s-a dispus închiderea procedurii 
simplificate de insolvență. 
5. Marfin Leasing IFN SA, SC Diana Trading SRL deţine un debit restant şi prescris în cuantum de 37.267,31 lei, fapt 
constatat din Adresa nr. 944/12.05.2015 transmisă lichidatorului judiciar de către SC Urban şi Asociaţii SRL (în calitate 
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de mandatar al debitoarei conform Contract de Mandat). Conform informaţiilor primite de la SC Urban şi Asociaţii 
SRL, în calitate de mandatar al SC Diana Trading SRL în recuperarea prezentei creanţe, s-a încercat o recuperare 
exclusiv amiabilă, la solicitarea administratorului statutar, dn-ul Botescu E.. În urma convocării la conciliere a Marfin 
Leasing IFN SA, societatea de leasing a transmis adresa nr. 6478/02.03.2011 prin care informa mandatarii că nu va 
recunoaşte debitul, întrucât s-a efectuat deja transferul dreptului de proprietate către SC Diana Trading SRL asupra 
autoturismului Volvo XC70 D5, cu nr. de înmatriculare B 96 AKZ şi costurile reparaţiilor efectuate la acest autovehicul 
rămân în sarcina acesteia. 
6. SC Rosturi Dilatație SRL, SC Diana Trading SRL deţine un debit în cuantum de 48.993,59 lei, fapt constatat din 
Adresa nr. 945/12.05.2015 transmisă lichidatorului judiciar de către SC Urban şi Asociaţii SRL (în calitate de mandatar 
al debitoarei conform Contract de Mandat). Conform informaţiilor primite de la SC Urban şi Asociaţii SRL, în calitate 
de mandatar al SC Diana Trading SRL în recuperarea prezentei creanţe, s-a încercat o recuperare pe cale amiabilă care 
însă nu s-a înregistrat un rezultat favorabil, aşa că mandatarul s-a adresat instanţei. Iniţial s-a formulat ordonanţă de 
plată, dosar nr 38576/4/2012, ce a fost respinsă ca neîntemeiată în data de 19.03.2013, ulterior formulându-se o acţiune 
pe fond având ca obiect „rezoluţiune contract”, dosar nr. 15770/4/2013. Cererea a fost anulată ca netimbrată, având în 
vedere refuzul administratorului SC Diana Trading SRL dl. Botescu E. de a achita taxa judiciară de timbru, debitul s-a 
prescris. 
IV. Referitor la dosarul nr. 545/558/EX/2015. Lichidatorul judiciar a solicitat BEJ Brad T. Gh. punerea în executare 
silită a Sentinței comercială nr. 1793/19.11.2015 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 471/30/2014/a7, 
împotriva debitoarei Botescu F. M., având în vedere faptul că aceasta a refuzat să execute de bună-voie obligația ce-i 
incumbă potrivit sentinței menționată anterior. De asemenea, subscrisa a solicitat și punerea în executare silită a titlului 
executoriu Sentința comercială nr. 1808/19.11.2015 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 471/30/2014/a4, 
împotriva debitoarei Botescu F. M.. S-a format astfel dosarul execuțional cu nr. 545/558/EX/2015. 
Prin intermediul procesului verbal de licitație mobiliară încheiat în data de 17.03.2016, s-a scos la vânzare prin licitație 
publică bunul autovehicul marca Ford DFW Focus, nr. înmatriculare TM-18-DTR, culoare albastru, fabricație 2004, 
serie șasiu WF0FXXWPDF4K37442, motor 4K37442, CIV E203936 la prețul de 13.500 lei (reprezentând 50% din 
prețul inițial deevaluare în sumă de  27.000 lei ) având în vedere faptul că licitația este la al doilea termen. 
La licitația publică organizată în data de 17.03.2016 s-a prezentat licitatorul Simion A. care a depus Recipisa de 
consemnare nr. 976160/1/15.03.2016 emisă de CEC Bank SA în sumă de 4.500 lei reprezentând garanție de participare 
la licitație împreună cu oferta de achiziționare a bunului la prețul de 4.500 lei. Având în vedere faptul că participantul 
nu a oferit prețul de strigare al bunului și nu au fost depuse contraoferte, s-a declarat adjudecatar dl. Simion A.. 
Prin intermediul încheierii privind eliberarea sumelor rezultate din executare silită, din data de 17.03.2016, executorul a 
reținut suma de 4.500 lei în contul cheltuielilor de executare silită. 
Prin Încheierea de stabilire și fixare a prețului imobilului urmărit, din data de 09.05.2016, executorul judecătoresc a 
fixat prețul imobilului urmărit, respectiv cota actuală de 1/3 din suprafața de 10.300 mp de sub B2, situat în Remetea 
Mare, dobândit prin Convenție, înscris  în CF nr. 400433/Remetea Mare, nr. cad. F1077/2/1, nr. CF vechi 
2875/Remetea Mare, bun propriu al debitoarei, la prețul de 11.167 lei (contravaloarea sumei de 2.500 euro). Având în 
vedere faptul că la cele patru ședințe de licitație organizate de către executorul judecătoresc nu s-a prezentat niciun 
licitator, lichidatorul judiciar a adjudecat cota de 1/3 din imobilul situat în Remetea Mare, înscris în CF nr. 
400433/Remetea Mare, nr. cad. 1077/2/1, nr. CF vechi 2875/Remetea Mare, depunând în contul prețului o parte din 
creanța pe care o deținem împotriva debitoarei Botescu M. F. echivalentă a 75% din prețul de evaluare a imbilului, fiind 
emis Actul de adjudecare. 
V. Referitor la valorificarea bunului imobil din averea debitoarei 
În vederea valorificării bunului imobil menționat anterior, subscrisa a convocat Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Diana Trading SRL în data de 27.04.2018, la ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar din Mun. 
Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1) Prezentarea raportului de evaluare a cotei de 1/3 din proprietatea imobiliară - teren înscris în CF 400433 Remetea 
Mare. 
(2) Aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru activul imobiliar - cota de 1/3 din 
teren înscris în CF 400433 Remetea Mare, aflat în averea debitoarei SC Diana Trading SRL”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 27.04.2018 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 8166/20.04.2018.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor din data de 27.04.2018 au transmis punct de vedere în scris următorii 
creditori: 
1. Administrația Județenă a Finanțelor Publice Timiș, creditor bugetar ce deține un procent de 1,16 % din totalul masei 
credale, punct de vedere scris transmis prin email la data de 25.04.2018. 
2. SC Trans Bitum SRL, creditor chirografar ce deține un procent de 56,84% din totalul masei credale, punct de vedere 
scris transmis prin email la data de 25.04.2018. 
Adunarea Generală a Creditorilor din data de 27.04.2018 a hotărât: 
Cu o majoritate de 58,01% din totalul masei credale (respectiv 100% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris), Adunarea Generală a creditorilor ia act de raportul de evaluare prezentat. 
Cu o majoritate de 58,01% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris), Adunarea Generală a Creditorilor aprobă regulamentul de organizare și desfășurare a 
licitațiilor publice propus de lichidatorul judiciar. 
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Procesul-verbal de licitație a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8812/03.05.2018 și depus la 
dosarul cauzei.  
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 27.04.2018, lichidatorul judiciar a procedat la 
expunerea pe piață a activului din averea debitoarei SC Diana Trading SRL - cota de 1/3 din terenul în suprafață totală 
de 10.307 mp, înscris în CF nr. 400433 Remetea Mare, cu nr. cad. F1077/2/1 – la valoarea de piață de 3.126 lei 
(exclusiv TV), echivalentul a 688 Euro (exclusiv TVA) și organizarea ședințelor de licitație publica, conform 
regulamanentului aprobat.  
Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 
1. Licitația publică organizată în data de 21.06.2018 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare a 
fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 14.06.2018, la sediul ales al lichidatorului judiciar: 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului 
judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Diana Trading SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 15/06.2018.  
Conform Procesului-verbal de licitație nr. 792/21.06.2018, societatea nu a avut un cont bancar valid, contul unic de 
insolvență al acesteia fiind închis de bancă pentru lipsă de activitate, lichidatorul constatând că licitația din data de 
21.06.2018 este viciată și urmează a se organiza la o dată ulterioară.  
2. Licitația publică organizată în data de 05.07.2018 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare a 
fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 21.06.2018, la sediul ales al lichidatorului judiciar: 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului 
judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Diana Trading SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost publicat în 
ziarul Evenimentul zilei din data de 15.06.2018.  
Conform Procesului-verbal de licitație nr. 865/05.07.2018 s-a înscris la licitaţie singurul ofertant SC Stilo Consult SRL, 
cu sediul în Arad, str. Unirii, nr. 1, ap. 6, cam. 2, jud. Arad, înregistrată la ORC sub nr. J02/1096/2012, CUI 
RO12665393, prin administrator Giampetruzzi M.. 
Prin intermediul ofertei de cumpărare a oferit suma de 3250 lei pentru bunul imobil Teren – cota de 1/3 din terenul în 
suprafață totală de 10.307 mp,teren arabil, categoria de folosință fâneață (neconstruibil), înscris în CF nr. 400433 
Remetea Mare, cu nr. cad. F1077/2/1. Conform ordinulului de plata nr. 100 din data de 04.07.2018 ofertantul a depus în 
contul SC Diana Trading SRL suma de 500,00 lei reprezentând contravaloare caiet de sarcini. Conform ordinulului de 
plata nr. 101 din data de 04.07.2018 ofertantul a depus în contul SC Diana Trading SRL suma de 350 lei, reprezentând 
reprezentând garanție de 10% pt. licitație din 05.07.2018 pentru bunul imobil Teren – cota de 1/3 din terenul în 
suprafață totală de 10.307 mp,teren arabil, categoria de folosință fâneață (neconstruibil), înscris în CF nr. 400433 
Remetea Mare, cu nr. cad. F1077/2/1.  
VI. Situaţia cheltuielilor avansate de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii. Până în prezent lichidatorul judiciar a 
avansat suma de 613,61 lei pentru plata cheltuielilor de procedură. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a avansat următoarele sume pentru plata cheltuielilor de procedură: 
- Onorariu expert Bojin C. Dosar nr. 471/30/2014/a5 – 2.500,00 lei; 
- Deschidere cont unic de insolvență – 40,00 lei; 
- Cheltuieli OCPI Timiș (chitanța nr. TM 4011047/14.09.2016; TM 4010107/12.09.2016; TM4008685/06.09.2016; 
TM3958536/17.03.2016;  TM4071218/07.04.2017; TM3067985/09.07.2015; TM3902389/09.07.2015) – 130,00 lei; 
- Furnizare informații Direcţia de Evidenţă a Populaţiei Timiş (DEP297/21.01.2016; DEP296/21.01.2016; 
DEP5297/23.12.2015; DEP5298/23.12.2015) – 20,00 lei; 
- Servicii notariale (întocmire procuri) – 48,00 lei; 
- Cheltuieli de executare dosar nr. 545/558/EX/2015 - (chitanță nr. 428/17.10.2016; 214/16.12.2015; 213/09.12.2015 
BEJ Brad T. G.) – 260,00 lei. 
VII. Propuneri pentru perioada următoare, solicitări adresate judecătorului sindic. În considerarea celor prezentate, 
solicităm Onoratului Tribunal, dispunerea unui nou termen de judecată în vederea continuării procedurii de faliment a 
societăţii debitoare SC Diana Trading SRL și punerea în executare silită a Sentinței comerciale nr. 313/23.03.2017 
pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 471/30/2014/a5. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL 


