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LICITAŢIE  PUBLICĂ 

 
SC DIALMA SRL – în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement, 

cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 1678240, 

înregistrată la ORC sub nr. J02/2084/1991, conform Sentinței civile nr. 399 din 

data de 13.07.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul 

nr. 1046/108/2019, prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu 

sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, 
înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat 

coordonator ec. Popescu George, scoate la vânzare: imobilizările financiare în 

număr de 262.179 de părți sociale reprezentând o cotă de participare de 98,994%, 
deținute de Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL cu sediul 

social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, CUI 14361935, înregistrată la 

Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/850/2001, în 

valoare totală de 198.094 EUR, la cursul BNR din data plății (reprezentând 90% 
din preţul de pornire stabilit prin raportul de evaluare), respectiv 0,76 EURO 
exclusiv TVA /parte socială. 

Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din localitatea 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș la data de 02.10.2020, 

16.10.2020, 30.10.2020, 13.11.2020 și în 27.11.2020 ora 1400. 
Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 

10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul unic de insolvență al debitorului 
Dialma SRL deschis la BANCA TRANSILVANIA SA Cont lei IBAN RO85 BTRL 
RONC RT0V 2515 3302 şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 500,00 

lei, exclusiv TVA.  
Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie publică din data 

de 02.10.2020, 16.10.2020, 30.10.2020, 13.11.2020 și în 27.11.2020 ora 1400 

să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul 
că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini până la 

data de 02.10.2020, 16.10.2020, 30.10.2020, 13.11.2020 și în 27.11.2020 ora 
1200 la următoarea adresă: Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 

 Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, fax : 
0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site 

www.consultant-insolventa.ro.  

 

 
Administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
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