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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 

Nr.: 4126 Data emiterii: 04.12.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1046/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Carmen 
Camelia Băilă. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: SC Dialma SRL, cod de identificare fiscală: 1678240; Sediul social: Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. 
Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/2084/1991. 
3.2. Administrator special: Golovescu S.. 
4. Administrator: 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 administrator judiciar al debitorului SC Dialma SRL, conform 
Sentinței civile nr. 64 din data 10.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
1046/108/2019, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
pentru debitorul SC Dialma SRL, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Dialma SRL 

Număr dosar 1046/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Dialma 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 reorganizare judiciară 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Dialma SRL nr. 3793/03.11.2020 pentru termenul 
lunar din data de 04.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 18708/05.11.2020 şi afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-activitate-
SC-Dialma-SRL-termen-lunar-04.11.2020.pdf.  
2. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a3 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat Duţulescu L. 
a înaintat Tribunalului Arad acțiunea în anulare acte frauduloase formulată în contradictoriu cu pârâtele:  
1. SC Dialma SRL – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, 
nr. 1, jud. Arad, având CUI 1678240, înregistrată la ORC sub nr. J2/2084/1991, prin administrator special Golovescu 
Susana, în calitate de debitoare pârâtă, 
2. SC Factory Studio Tex SRL, cu sediul în Arad, Arad, str. Poetului nr. 93, jud. Arad, CUI 38994187, înregistrat în 
Registrul Comerțului sub nr. J/2/363/08.03.2018,  
prin intermediul căreia a solicitat Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: 
- anularea transferului patrimonial fraudulos efectuat de către SC Dialma SRL către SC Factory Studio Tex SRL prin 
intermediul Contractului de vânzare autentificat prin intermediul Încheierii de autentificare 2744/02.08.2018, emisă de 
către SPN Morariu, prin intermediul căreia SC Dialma SRL în calitate de vânzător a valoficat  către SC Factory Studio 
Tex SRL – în calitate de cumpărător următoarele bunuri imobile: 
o imobilul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, parter + etal l, ap.1, jud. Arad, compus din 
2 depozite, 2 lifturi, 4 grupuri sociale, 2 case de scara, în suprafaţă totală construită de 2994 mp, cu cota de 2994/9643 
din părţile comune şi terenul aferent cotei de 5256/16927 proprietate personală; înscris în CF nr. 300157-C1-U4 Arad, 
provenit din CF vechi 58226, cu nr. top. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2, 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/I, 
cadastral 300157-C1 -U4; 
o imobilul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, parter, ap. 2, jud. Arad, compus din 
depozit, în suprafaţă totală construită de 735 mp, cu cota de 735/9643 din părţile comune şi terenul aferent cotei de 
1291/16927 proprietate personală; înscris în CF nr. 300157-C1-U5 Arad, provenit din CF vechi 582267, cu nr. top. 
4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2, 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/II, cadastral 300157-C1 –U5; 
- repunerea părților în situația anterioară, în sensul obligării pârâtei SC Factory Studio Tex SRL la restituirea bunurilor 
transferate fraudulos către averea debitoarei SC Dialma SRL,  
- În subsidiar: În ipoteza în care aceste bunuri nu mai există, solicităm obligarea pârâtei  SC Factory Studio Tex SRL la 
restituirea către debitoarea SC Dialma SRL a valorii bunurilor transferate de la data transferului patrimonial efectuat: 
02.08.2019, stabilită prin expertiză judiciară şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data 
efectuării transferului patrimonial fraudulos; 
- anularea actului fraudulos Tranzacţie autentificată prin intermediul Încheierii de autentificare nr. 2740/02.08.2018 
emisă de către SPN Morariu, încheiată între SC Dialma SRL şi SC Factory Studio Tex SRL în vederea stingerii 
litigiului intervenit în dos. nr. 1351/108/2018, conexat la dos. nr. 1066/108/2016 ale Tribunalului Arad; 
- repunerea părților în situația anterioară, în sensul obligării pârâtei SC Factory Studio Tex SRL la restituirea către 
averea debitoarei SC Dialma SRL a sumei de 33.555 euro (31.770 Euro + 1.785 Euro) şi a dobânzii legale penalizatoare 
aferentă acestei sume, calculată de la data efectuării transferului patrimonial fraudulos;  
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- obligarea pârâtei SC Factory Studio Tex SRL la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea prezentului 
demers judiciar.  
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 1046/108/2019/a3 aflat pe rolul Tribunalului Arad, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 27.07.2020.  
Prin Încheierea de ședință din data de 27.07.2020 în temeiul art. 330 al. 2 Cod de procedură civilă, judecătorul sindic a 
încuviințat cererile de probaţiune formulată de reclamant privind efectuarea unei expertize contabile şi a expertizei de 
evaluare imobiliară. Totodată, judecătorul-sindic a dispus desemnarea în calitate de expert în vederea efectuării 
expertizei contabile pe dna. Gyuricza M. A. şi în calitate de expert în vederea efectuării expertizei de evaluare 
imobiliară pe dl. Buftea M.. De asemenea a stabilit pentru experţi câte un onorariu provizoriu de 1.000 lei/ expert în 
sarcina reclamantului, precum şi data efectuării rapoartelor de expertiză ca fiind 21.09.2020. În temeiul art. 351 şi art. 
355 raportat la art. 194 lit. e) Cod procedură civilă, judecătorul-sindic va admite proba formulată de reclamant privind 
interogatorul pârâtelor persoane juridice şi, după depunerea la dosar a interogatoriilor se va dispune citarea acestora cu 
un exemplar din interogatorii, cu menţiunea de a formula răspunsuri la întrebări. Pentru ca reprezentantul practicianului 
în insolvenţă să formuleze în scris obiectivele celor două expertize, cât mai curând, pentru a se comunica experţilor. De 
asemenea, pentru ca pârâţii dacă au de formulat obiective să formuleze cât se poate de repede aceste obiective pentru a 
fi comunicate experţilor. 
Prin adresa nr. 2637/21.08.2020 administratorul judiciar a depus la dosarul nr. 1046/108/2019/a3 dovezile privind plata 
onorariilor expertului contabil și a expertului evaluator desemnați prin Încheierea de ședință publică din data de 
27.07.2020 pronunțată în dosarul nr. 1046/108/2019/a3: 
• Ordin de plată nr. 1/20.08.2020 privind plata onorariului de 1.000,00 lei către expertul contabil Gyuricza M. A.; 
• Ordin de plată nr. 2/20.08.2020 privind plata onorariului de 1.000,00 lei către expertul evaluator Buftea M.. 
Subscrisa reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat Duţulescu L., a depus la dosarul nr. 1046/108/2019/a3 
obiectivele pentru expertiza judiciară în evaluare imobiliară încuviințată în cauză, respectiv a depus obiectivele pentru 
expertiza contabilă judiciară, acestea fiind comunicate prin e-mail și către experții desemnați. 
De asemenea, admnistratorul judiciar prin Cabinet de avocat Duţulescu L., a depus la dosarul nr. 1046/108/2019/a3 
interogatoriile pentru pârâta Dialma SRL, respectiv pentru pârâta Factory Studio Tex SRL. 
Având în vedere faptul că, ulterior termenului de judecată din prezenta cauză din data de 27 iulie 2020, prin intermediul  
Încheierii  civile  nr.  435  din  data  29.07.2020,  pronunţată  de  Tribunalul  Arad-Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
864/108/2020, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva Studio Factory Tex SRL, subscrisa 
reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat Duţulescu L., a depus la dosarul nr. 1046/108/2019/a3 cererea prin 
intermediul căreia a solicitat citarea pârâtei Studio Factory Tex SRL – în insolvenţă, prin administrator judiciar: 
Business Support Solutions S.P.R.L., cu sediul procesual ales în mun. Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 17, et. 3, cam. 305, 
jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub nr. II-0851 din 22.04.2016, având C.I.F.  36061912. 
Subscrisa a comunicat expertului evaluator Buftea M. O., acte solicitate de către acesta, fiind întocmit Procesul-verbal 
de predare-primire acte nr. 2736/02.09.2020.  
În data de 02.09.2020, ora 10:00, reprezentantul convețional al administratorului judiciar și expertul evaluator s-au 
deplasat în Arad, str. Câmpul Liniștii, nr. 1, parter, ap. 1, jud. Arad, conform convocatorului comunicat de către 
expertul evaluator dl. Buftea M. O., însă accesul în incinta bunului imobil nu a fost permis de către reprezentanții 
societății Resco SA.  
Astfel, subscrisa a depus la dosarul nr. 1046/108/2019/a3 Cererea nr. 2879/10.09.2020, prin care a solicitat 
judecătorului-sindic, emiterea prin încheiere executorie a dispoziției de permitere a accesului în incinta imobilelor ce 
fac obiectul cauzei:  
- imobilul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, parter + etal l, ap.1, jud. Arad, compus din 
2 depozite, 2 lifturi, 4 grupuri sociale, 2 case de scara, în suprafaţă totală construită de 2994 mp, cu cota de 2994/9643 
din părţile comune şi terenul aferent cotei de 5256/16927 proprietate personală; înscris în CF nr. 300157-C1-U4 Arad și  
- imobilul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, parter, ap. 2, jud. Arad, compus din 
depozit, în suprafaţă totală construită de 735 mp, cu cota de 735/9643 din părţile comune şi terenul aferent cotei de 
1291/16927 proprietate personală; înscris în CF nr. 300157-C1-U5 Arad, provenit din CF vechi 582267, cu nr. top. 
4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2, 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/II, cadastral 300157-C1 –U5, 
aflate actualmente în proprietatea societății RESCO SA, având în vedere că aceasta nu a permis accesul expertului 
evaluator desemnat Buftea M. O. și a reprezentului reclamantei în incinta imobilelor în data de 02.09.2020.  
Prin Încheierea civilă nr. 590 din data de 21.09.2020 pronunțată în dosarul nr.  1046/108/2019/a3, judecătorul-sindic a 
dispus permiterea accesului expertului evaluator desemnat în cauză, dl. Buftea M. O. şi a reprezentantului reclamantei 
Consultant Insolvenţă SPRL, a părților, în incinta imobilelor ce fac obiectul prezentei cauze, aflate actualmente în 
proprietatea SC Resco SA. La nevoie se va folosi forţa de coerciţie a statului român.  
Pârâtul Factory Studio Tex SRL – în faliment, prin lichidator judiciar Business Support Solutions SPRL, a formultat 
întâmpinare la cererea de anulare acte fraduloase, prin care a solicitat respingerea acesteia. 
În data de 27.10.2020 a fost înregistrat la dosarul cauzei Raportul de evaluare imobiliare judiciară a bunurilor imobile 
nr. 006/26.10.2020, întocmit de către expertul evaluator Buftea M. O, conform căruia, la data încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat prin intermediul Încheierii de autentificare nr. 2744/02.08.2018 emisă de către SPN 
Morariu, valoarea de piață a bunurilor imobile este de 470.000 EUR. 
De asemenea, conform cererii depuse de către expertul evaluator Buftea M. O. valoarea totală a onorariului solicitat de 
către acesta este de 4.000 lei. 
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Conform cererii formulate de expertul contabil desemnat Lascu R. (în locul expertului contabil Gyuricza M. A.), 
raportul de expertiză contabilă judiciară va putea fi depus la dosarul cauzei cel mai târziu până în data de 20.12.2020. 
Prin Încheierea de ședință din data de 02.11.2020 pronunțată în dosarul nr.  1046/108/2019/a3, judecătorul-sindic a 
dispus amânarea judecării cauzei în data de 25.01.2021, pentru studiul răspunsului la interogatoriu şi a raportului de 
expertiză şi în vederea formulării eventualelor obiecţiuni împotriva acestuia. 
3. Referitor la identificarea bunurilor mobile din averea debitorului 
Administratorul judiciar a transmis somația nr. 2014/07.07.2020,  prin poștă cu confirmare de primire către 
administratorul debitorului Dialma SRL dl. Tito R. la adresa de domiciliu al acestuia, prin care a comunicat 
următoarele: „[…] vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil arhiva contabilă a 
debitorului SC Dialma SRL. De asemenea, vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp 
posibil toate bunurile aflate în averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 
85/2014. Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 o 
constituie aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic. Este 
important de precizat că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și a disponibilităților bănești existente 
în averea debitorului SC Dialma SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și 
penale. [...]”.  
Până la data prezentului raport de activitate, administratorul Tito R. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL din data 29.05.2020, 
administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad plângerea 
penală nr. 1594/02.06.2020 formulată împotriva dl. Ruaro M. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de 
art. 295 și art. 239 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.  
Administratorul judiciar a comunicat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad cererea nr. 2862/08.09.2020 cu 
privire la comunicarea numărului dosarului penal astfel constituit și încunoștiințarea subscrisei cu privire la efectuarea 
oricărui act de urmărire penală. Conform adresei din data de 15.09.2020 comunicată de Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Arad, dosarul nr. 175/P/2020, constituit ca urmare a plângerii penale nr. 1594/02.06.2020 privind pe Ruaro 
M. se află la I.P.J. Arad – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, în vederea efectuării de cercetări. 
În data de 16.11.2020, administratorul judiciar în calitate de reprezentant al părții vătămate Dialma SRL SRL și 
apărătorul ales avocat Duțulescu L. s-au deplasat la Inspectoratul de Poliție Județean Arad – Serviciul de Invesigare a 
Criminalității Economice, pentru a fi audiați în dosarul penal nr. 175/P/2020 privind pentru pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 295 și art. 239 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
129/2019 de către Ruaro M.. 
4. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a6 
Administratorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului T. R. în temeiul art. 169 alin. (1) 
lit. a), c), d) și e) către Tribunalul Arad, fiind constituit astfel dosarul nr. 1046/108/2019/a6, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 19.04.2021.  
Având în vedere oferta cea mai avantajoasă formulată de Office Pro SRL, cererea de chemare în judecată a fost tradusă 
în limba italiană, fiind suportate următoarele costuri cu traducerea: 
- 500,00 lei avans tarif traducere, conform factură fiscală nr. OFFICE/738 din 20.10.2020, achitată din contul unic de 
insolvență al debitorului; 
- 533 lei diferență tarif traducere, conform factură fiscală nr. OFFICE/743 din 26.10.2020, achitată din contul unic de 
insolvență al debitorului. 
Astfel, cererea de antrenare a răspunderii administratorului T. R. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e), tradusă 
legalizat în limba italiană, a fost trimisă către Tribunalul Arad, în vederea comunicării acesteia către pârât. 
5. Referitor la disp. art. 47, art. 48, art. 61 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dialma SRL în data de 09.11.2020, 
ora 09:00, la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu 
următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea unei oferte avocațiale dintre cele trei oferte înregistrate la biroul administratorului judiciar, în vederea 
reprezentării și asigurării asistenței judiciare societății debitoare Dialma SRL în acțiunile formulate în temeiul disp. art. 
117 și art. 169 din Legea nr. 85/2014, în dosarele penale, precum și în vederea recuperării activelor debitoarei.”.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL din data de 09.11.2020, ora 09:00, a fost 
publicat în BPI nr. 18425/02.11.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-Dialma-SRL-
din-data-de-09.11.2020.pdf 
În vederea reprezentării și asigurării asistenței judiciare societății debitoare Dialma SRL în acțiunile formulate în 
temeiul disp. art. 117 și art. 169 din Legea nr. 85/2014, în dosarele penale, precum și în vederea recuperării activelor 
debitoarei, administratorul judiciar a publicat anunțul privind organizarea selecției de oferte pentru angajarea unui 
avocat în ziarul Național din data de 05.10.2020. Având în vedere faptul că, la biroul administratorului judiciar nu a fost 
înregistrată nicio ofertă, administratorul judiciar a procedat la republicarea anunțului priving organizarea selecției de 
oferte în ziarul Național din data de 23.10.2020. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 
09.11.2020, ora 09:00, nr. 3767/30.10.2020, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr.  18454/02.11.2020 și 
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afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-
de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-din-09.11.2020.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 3844/09.11.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Dialma SRL din data 
de 09.11.2020, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 82,489% din totalul creanțelor cuprinse în programul de plată a creanțelor – parte integrantă a 
Planului de reorganizare a activității debitorului Dialma SRL confirmat prin Sentința civilă nr. 399 din data de 
13.07.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1046/108/2019 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a desemnat 
oferta avocațială câștigătoare care are prețul cel mai mic, respectiv Oferta de servicii avocațiale formulată de Cabinet de 
avocat „Duțulescu Leonard” prin avocat titular Duțulescu L., nr. 63/26.10.2020, înregistrată la biroul administratorului 
judiciar sub nr. 3694/26.10.2020. 
Procesului-verbal nr. 3844/09.11.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 
09.11.2020, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr.  18955/09.11.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Dialma-SRL-din-data-de-09.11.2020-ora-09.00.pdf. 
6. Referitor la valorificarea imobilizărilor financiare deținute de Dialma SRL 
În conformitate cu măsurile de reorganizare prevăzute prin Planul de reorganizare a activității debitorului Dialma SRL, 
aprobat prin Sentința civilă nr. 399 din data de 13.07.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 1046/108/2019, respectiv în conformitate cu regulamentul de valorificare aprobat de Adunarea Generală a 
Creditorilor Dialma SRL, administratorul judiciar a procedat la expunerea pe piață în vederea valorificării imobilizărilor 
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 
220.104 EUR, la cursul BNR din data plății (reprezentând 100% din preţul de pornire stabilit prin raportul de evaluare), 
respectiv 0,84 euro exclusiv TVA /parte socială. 
Astfel, de la data ultimului raport de activitate aferent termenului de lunar din data de 04.11.2020, au fost organizate 
următoarele licitații publice: 
- Licitația publică organizată în data de 30.10.2020 la 90% din prețul de pornire.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Municipiului Arad; 
• în ziarul Național din data de 21.09.2020; 
• la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Administratorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece părțile sociale oferite spre vânzare, drept pentru care 
a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 3759/30.10.2020.  
- Licitația publică organizată în data de 13.11.2020 la 90% din prețul de pornire.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Municipiului Arad; 
• în ziarul Național din data de 21.09.2020; 
• la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Administratorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece părțile sociale oferite spre vânzare, drept pentru care 
a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 3907/13.11.2020.  
- Licitația publică organizată în data de 27.11.2020 la 90% din prețul de pornire.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Municipiului Arad; 
• în ziarul Național din data de 21.09.2020; 
• la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Administratorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece părțile sociale oferite spre vânzare, drept pentru care 
a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 4081/27.11.2020.  
În conformitate cu regulamentul de valorificare aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor Dialma SRL, 
administratorul judiciar va proceda la expunerea pe piață în vederea valorificării imobilizărilor financiare în număr de 
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262.179 de părți sociale reprezentând o cotă de participare de 98,994%, deținute de Dialma SRL în capitalul social al 
societății Prexton SRL la prețul de 80% din valoarea stabilit prin raportul de evaluare. 
7. Referitor la disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014 
În data de 30.10.2020 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de înscriere a creanței formulată de Perca Cristina în 
calitate de asociat unic și administrator al societății Sweet & Caffe Store SRL, înregistrală la Oficiul Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1514/2007, având CUI 22255137, cu sediul social în Arad, str. Brezoianu, nr. 2, Bl 
A34, Sc B, Et. P   Ap 15, jud. Arad, prin care a solicitat înscrierea creanței născute prin titlul executoriu constituit din 
Sentința civilă nr. 337 din data de 23.01.2019 pronunțată de Judecătoria Arad, Secția Civilă, în dosarul nr. 
16355/55/2018, în sumă de 5.097,23 lei contravaloarea chiriei conform contractului de închiriere nr. 2/2017, aferentă 
lunilor ianuarie – martie 2018, dobânda legală aferentă, calculată de la data scadenței facturii nr. 121/29.03.2018, până 
la data plății efective, suma de 4.150 lei contravaloare prejudiciu adus prin distrugerea bunurilor din spațiul închiriat, 
dobânda legală aferentă calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii, suma de 5.335,48 lei contravaloare utilități 
furnizate spațiului închiriat până la data eliberării acestuia, cheltuieli de judecată în cuantum de 835 lei. 
Având în vedere imposibilitatea calculării dobânzii legale aferentă debitului de 5.097,23 lei, în conformitate cu 
dispozițiile Sentinței civile nr. 337 din data de 23.01.2019 pronunțată de Judecătoria Arad, Secția Civilă în dosarul nr. 
16355/55/2018, întrucât creditorul Sweet & Caffe Store SRL nu a anexat cererii de admitere a creanței toate 
documentele justificative, resepctiv factura fiscală nr. 121 din data de 29.03.2018, respectiv necunoașterea de către 
administratorul judiciar a datei scadenței acestei facturi – dată de la care se calculează dobânda legală, administratorul 
judiciar a solicitat prin adresa nr. 3802/03.11.2020 comunicată către creditorul Sweet & Caffe Store SRL prin e-mail la 
adresa de contanct (indicată de către creditor la instanță) sfabu_cristina@yahoo.com, în data de 04.11.2020 și în data de 
06.11.2020, prin care a solicitat comunicarea copiei facturii fiscale nr. 121/29.03.2018 în valoare de 5.097,23 lei 
semnată de primire de către Dialma SRL, precum și a altor documente justificative. 
Până la data întocmirii prezentului raport, creditorul Sweet & Caffe Store SRL nu a înțeles să comunice 
administratorului judiciar documentele justificative solicitate în vederea înscrierii creanței la masa credală a societății 
debitoare Dialma SRL. 
Ulterior comunicării către administratorul judiciar a documentelor justificative ale creanței solicitate, în conformitate cu 
disp. art. 42 alin. (3) teza a III-a din Legea nr. 85/2014, creditorul  Sweet & Caffe Store SRL va prelua procedura în 
stadiul în care se afla în momentul înscrierii lor la masa credală. 
8. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de 
către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura insolvenței, nerecuperate, sunt în 
cuantum de 1,454.14 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 16963 17.02.2020 51.67 lei publicare anuț selecție oferte de evaluare 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00008583 17.02.2020 7.32 lei comunicare somație către custodele Ruaro M. 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00002205 24.02.2020 7.32 lei comunicare adresă către SC Factory Studio Tex SRTL 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00002802 27.02.2020 8.02 lei comunicare adresă către Biroul Notarial Public Morariu 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00002404 28.02.2020 15.00 lei 
comunicare întâmpinare la contestație formulată de 

administratorul special împotriva tabelului preliminar de 
creante 

6 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 

346 28.02.2020 300.03 lei alimentare combustibil - deplasare identificare bunuri 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00003874 25.03.2020 13.02 lei comunicare plan de reorganizare la Tribunalul Arad 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00003873 25.03.2020 13.02 lei comunicare plan de reorganizare la ORC Arad 

9 C.N. Poșta Română SA DIV00003872 25.03.2020 13.02 lei 
comunicare plan de reorganizare către creditorul A.J.F.P. 

Arad 
10 C.N. Poșta Română SA DIV00003996 29.04.2020 7.32 lei comunicare somație către custodele Ruaro M. 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00022907 03.06.2020 10.70 lei 
comunicare plangere penală la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Arad 
12 C.N. Poșta Română SA DIV00005182 09.06.2020 7.32 lei comunicare adresă către Factory Studio Tex SRL 
13 C.N. Poșta Română SA DIV00005336 12.06.2020 7.72 lei comunicare somație către Verdeață R. 
14 C.N. Poșta Română SA DIV00005335 12.06.2020 10.70 lei comunicare cerere către IPJ Arad 

15 C.N. Poșta Română SA DIV00006232 07.07.2020 30.00 lei 
comunicare somație către administratorul social al 

debitorului 
16 C.N. Poșta Română SA DIV00006236 07.07.2020 7.32 lei comunicare adresă către Union Cotton Europe Trading SRL 
17 C.N. Poșta Română SA DIV00006237 07.07.2020 7.32 lei comunicare somație către Baimpex International SRL 

18 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1318022 27.07.2020 20.00 lei 

solicitare informații Factory Studio Tex SRL - Adresa-
Furnizare informații nr. 1318022/27.07.2020 

19 C.N. Poșta Română SA DIV00006986 29.07.2020 10.92 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 
20 C.N. Poșta Română SA DIV00007114 31.07.2020 13.02 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 

21 C.N. Poșta Română SA DIV00007311 07.08.2020 10.70 lei 
comunicare cerere de chemare în judecată către Judecătoria 

Arad 

22 
Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate 
Imobiliară 

ANCPI 281446 02.09.2020 20.00 lei taxă extras de carte funciară  

23 
Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate 
Imobiliară 

ANCPI 281457 02.09.2020 20.00 lei taxă extras de carte funciară  

24 C.N. Poșta Română SA DIV00008294 08.09.2020 10.70 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 
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25 C.N. Poșta Română SA DIV00008366 10.09.2020 10.70 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 
26 C.N. Poșta Română SA DIV00008617 17.09.2020 10.70 lei comunicare note către Tribunalul Arad 
27 C.N. Poșta Română SA DIV00008618 17.09.2020 10.92 lei comunicare note scrise către Cabinet de Avocat Pleți O. 

28 C.N. Poșta Română SA DIV00009709 15.10.2020 16.10 lei 
comunicare cerere de chemare în judecată cătreTribunalul 

Arad 

29 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 

0779-00092 19.10.2020 109.44 lei 
alimentare combustibil - deplasare termen de judecată dosar 

nr. 1046/108/2019/a4 

30 C.N. Poșta Română SA DIV000010388 29.10.2020 10.70 lei 
comunicare cerere de chemare în judecată cătreTribunalul 

Arad 

31 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 

102 02.11.2020 247.03 lei 
alimentare combustibil - deplasare termen de judecată dosar 

nr. 1046/108/2019/a3 
32 Politrad Company SRL PLTCM 02539 19.11.2020 175.00 lei traducere convocator AGA Prexton SRL 

33 
DHL International 

Romania SRL 
DHL 1487969 20.11.2020 241.39 lei 

comunicare convocator AGA Prexton SRL către asociatul 
Cerbul SRL 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din cadrul procedurii generale de insolvență 
1,454.14 

lei  
9. Referitor la retribuția persoanelor de specialitate 
Conform Sentinței civile nr. 64 din data de 10.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1046/108/2019, 
retribuția administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL este de 250 lei/lună + TVA și un onorariu de succes de 
1%.  
Onorariul administratorului judiciar: 
- aferent perioadei de observație de 250 lei/lună + TVA (calculat pentru perioada 10.02.2020-13.07.2020) și restant la 
plată este de: 250 lei * 5 luni * TVA + 125 lei exclusiv TVA = 1.636.25 lei; 
- aferent perioadei de reorganizare judiciară de 4500 lei/lună + TVA (calculat pentru perioada 13.07.2020 – 13.11.2020) 
și restant la plată este de: 21.420,00 lei. Retribuția fixă a administratorului judiciar va fi încasată conform prevederilor 
din planul de reorganizare. 
Conform facturii fiscale seria KMS nr. 12 din data de 18.03.2020 emisă de Kont MLM Serv SRL, onorariul pentru 
întocmirea raportului de expertiză în vederea stabilirii valorii unei părți sociale și valoarea totală a aportului la capitalul 
social al SC Prexton SRL deținut de către debitoarea SC Dialma SRL este de 1.900 lei, inclusiv TVA - neachitat.  
De asemenea, cu disponibilitățile bănești din contul unic de insolvență al debitorului Dialma SRL au fost achitate 
următoarele cheltuieli: 
• onorariul de 1.000,00 lei către expertul contabil Gyuricza M. A. desemnat în dosarul nr. 1046/108/2019/a3, conform 
ordin de plată nr. 1/20.08.2020; 
• onorariul de 1.000,00 lei către expertul evaluator Buftea M. O. desemnat în dosarul nr. 1046/108/2019/a3, conform 
ordin de plată nr. 2/20.08.2020; 
• cheltuieli publicare anunțuri de licitații publice în ziarul Național în sumă totală de 140,46 lei (conform OP nr. 
4/22.09.2020, factură fiscală nr. PBL 20615/21.09.2020; factură fiscală nr. PBL 19407/17.07.2020); 
• cheltuieli cu taxă solicitare contracte de vânzare-cumpărare a bunului imobil (dosar nr. 1046/108/2019/a3) de la 
O.C.P.I. Arad în sumă de 50,00 lei (conform OP nr. 3/21.09.2020); 
• cheltuieli traducere legalizată în limba italiană a cererii de chemare în judecată (dosar nr. 1046/108/2019/a6) – 
1.033,00 lei. 
Cheltuieli restante la plată: 
• cheltuieli publicare anunț selecție oferte servicii avocațiale în ziarul Național în sumă totală de 35,89 lei (conform 
factură fiscală nr. PBL 20922/05.10.2020); 
• cheltuieli publicare anunț selecție oferte servicii avocațiale în ziarul Național în sumă totală de 35,89 lei (conform 
factură fiscală nr. PBL 21323/23.10.2020). 
10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să acorde un nou termen de judecată, în vederea 
continuării procedurii de reorganizare judiciară a debitorului Dialma SRL, soluționarea dosarelor nr. 1046/108/2019/a3 
și 1046/108/2019/a6, soluționarea dosarului penal nr. 175/P/2020, identificarea bunurilor mobile din averea debitorului 
și îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


