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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 

Nr.: 126 Data emiterii: 13.01.2021 
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. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 
din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Dialma SRL cu privire la situația financiară a 
averii debitorului și situația plăților efectuate conform programului de plată, aferente trimestrului II (perioada 
13.10.2020 – 13.01.2021) al planului de reorganizare 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, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului 

SC Dialma SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situația plăților efectuate conform 

programului de plată, aferente trimestrului II (perioada 13.10.2020 – 13.01.2021) al planului de reorganizare 

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 

Număr dosar 1046/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă 
Temei juridic: art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014  
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Dialma SRL 
I. Referitor la situația financiară a debitorului după intrarea în procedura de reorganizare judiciară 
I.1. Referitor la recuperarea bunurilor mobile lăsate în custodia dl. Ruaro M. 
Administratorul judiciar a înaintat către Parchetul de pe lângă Tribunalul 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. 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.. 
I.2. Referitor la anularea transferului patrimonial fraudulos 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL 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 
S., 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: 
- 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: 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; 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: 
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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;  
- 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. 
Menționăm faptul că, 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. 
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. 
II.3. Referitor la încasarea dividendelor de la societatea Prexton SRL 
Administratorul judiciar a comunicat prin e-mail către societatea Prexton SRL prin reprezentant dl. Suciu I. adresa nr. 
3134/28.09.2020 prin care a solicitat comunicarea următoarelor acte contabile: Situațiile financiare anuale încheiate la 
data de 31.12.2019; balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020 – august 2020; Registrul Jurnal pentru 
perioada ianuarie 2020 – august 2020. 
Având în vedere că reprezentantul administratorului societății Prexton SRL dl. Romano T. - dl. Suciu I., nu a răspuns 
solicitărilor administratorului judiciar, subscrisa a comunicat adresa nr. 3936/17.11.2020 prin care a solicitat 
comunicarea următoarelor acte contabile: Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019; Balanțele de 
verificare aferente perioadei ianuarie 2020 – octombrie 2020; Registrul Jurnal pentru perioada ianuarie 2020 – 
octombrie 2020; Hotărârile adunării asociaților de distribuire a profitului societății Prexton SRL; Fișa contului 462 
Creditori-diverși pentru Dialma SRL precum și alte acte contabile cu privire la datoriile înregistrate către Dialma SRL. 
De asemenea, administratorul judiciar a solicitat către administratorul special dna Golovescu S. (în calitate de mandatar 
al administratorului societății Prexton SRL și în calitate de contabil al societății Prexton SRL), comunicarea 
următoarelor documente financiar-contabile ale societății Prexton SRL (conform adresei anexate): Situațiile financiare 
anuale încheiate la data de 31.12.2019; Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020 – octombrie 2020; 
Registrul Jurnal pentru perioada ianuarie 2020 – octombrie 2020; Hotărârile adunării asociaților de distribuire a 
profitului societății Prexton SRL; Fișa contului 462 Creditori-diverși pentru Dialma SRL precum și alte acte contabile 
cu privire la datoriile înregistrate către Dialma SRL; fișa contului 461 Debitori-diverși pentru Prexton SRL precum și 
celelalte documente justificative cu privire la creanțele deținute de Dialma SRL la Prexton SRL. 
Având în vedere faptul că, atât dl. Suciu I. cât și dna Golovescu S. în calitate de împuterniciți ai administratorului 
societății Prexton SRL nu au răspuns solicitărilor subscrisei, administratorul judiciar în calitate de reprezentant legal al 
asociatului majoritar Dialma SRL a comunicat cererea nr. 3904/12.11.2020 către BRD - Groupe Société Générale prin 
care a solicitat comunicarea extraselor de cont pentru contul SC Prexton SRL deschis la banca BRD GSG SA, pentru 
perioada 01.11.2015 – prezent, respectiv a comunicat notificarea nr. 3935/17.11.2020 prin care a solicitat instituției 
bancare să nu mai procedeze la efectuarea de noi operațiuni financiare din contul SC Prexton SRL deschis la banca 
BRD - Groupe Société Générale SA, având în vedere faptul că, împuternicirea dnei. Golovescu S. pentru a efectua 
operațiuni financiare prin contul SC Prexton SRL deschis la banca BRD GSG SA este nulă de drept, reprezentantul 
legal al societății Prexton SRL fiind dl. Romano T. 
Conform extraselor comunicate de către BRD - Groupe Société Générale, în perioada 2019 – 19.11.2020, din contul 
bancar al societății Prexton SRL au efectuate plăți către dna Golovescu S. în sumă de 61.708,30 lei; plăți către 
societatea Trend SRL (administrator dl. Suciu I.) în sumă de 214.207,60 lei și plăți către sociatea Consultax SRL 
(administrator dna Golovescu S.) în sumă de 65.273,50 lei. 
Menționăm faptul că, societatea Dialma SRL deține împotriva SC Prexton SRL o creanță certă, lichidă și exigibilă în 
suma de 85.354,25 lei reprezentând dividende de platit restante conform actului constitutiv al SC Prexton SRL precum 
și dividende pentru exercițiul financiar 2019 conform declarațiilor fiscale depuse de către debitoare la organul fiscal din 
care rezulta profitul realizat de către aceasta.  
Având în vedere aspectele anterior menționate, SC Dialma SRL – în reorganizare, in judicial reorganisation, en 
redressement, reprezentată convențional prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL în calitate de asociat 
majoritar ce deține 98,994 % din capitalul social al SC Prexton SRL în temeiul dispozitiilor art. 195 alin. (2) din Legea 
nr. 31/1990 coroborat cu dispozițiile OUG nr. 62/07.05.2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în 
vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare, a convocat Adunarea Generală a Asociaților SC Prexton SRL în 
data de 04.12.2020, ora 1200, la sediul administratorului judiciar al SC Dialma SRL din Timișoara, str. Daliei nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, având următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea introducerii cererii de deschidere a procedurii simplificate de faliment a SC Prexton SRL conform 
dispozițiilor art. 66 alin. (5) coroborat cu disp. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014 și desemnarea conform art. 
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45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 a societății profesionale de insolvență Consultant Insolvență SPRL Filiala 
București în calitate de lichidator judiciar provizoriu. 
2. Desemnarea asociatului SC Dialma SRL, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 
1678240, înregistrată la ORC sub nr. J2/2084/1991, reprezentată convențional prin administrator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G. pentru conceptarea, redactarea, semnarea și 
introducerea cererii de deschidere a procedurii simplificate de faliment a SC Prexton SRL conform dispozitiilor art. 66 
alin. (5) din Legea nr. 85/2014 precum și a oricăror alte documente necesare deschiderii procedurii insolvenței. 
3. Prezentarea de către administratorul societar dl. Romano T. a tuturor actelor și registrelor societății Prexton SRL, a 
tuturor documentelor contabile, a tuturor situațiilor financiare anuale, a tuturor declarațiilor fiscale și a tuturor 
contractelor în derulare în vederea predării acestora noului administrator și a semnării procesului-verbal de predare-
primire a tuturor documentelor de gestiune și care sunt proprietatea societății Prexton SRL. 
4. Prezentarea raportului întocmit de către administratorul societar dl. Romano T. privind indicatorii economico-
financiari, conturile de venituri și cheltuieli precum și contul de profit și pierdere pentru perioada 2015 – 2020. 
5. Aprobarea raportului întocmit de către administratorul societar dl. Romano T. privind indicatorii economico-
financiari, conturile de venituri și cheltuieli precum și contul de profit și pierdere pentru perioada 2015 – 2020. 
6. Încetarea mandatului administratorului societar Romano T., -, cu domiciliul în -. 
7. Desemnarea persoanei fizice C. M. I., -, în calitate de administrator societar al SC Prexton SRL care va reprezenta 
societatea conform prevederilor actului constitutiv. 
8. Modificarea art. 8 din Actul Constitutiv al societății Prexton SRL cu privire la persoana administratorului societății 
după cum urmează: art. 8 „Atribuțiile legate de administrarea societății vor fi îndeplinite de către doamna C. M. I., -, 
care își va îndeplini personal îndatoririle legate de această calitate, neavând dreptul de a-și substitui alte persoane pentru 
aceasta. Dacă în timpul funcționării societății, asociații vor găsi ca necesar să apeleze la administratori din afară, în 
adunarea generală, vor hotărî asupra modului de administrare si asupra persoanei administratorilor. Reprezentarea 
societății se va face prin administratorul numit prin prezentul act constitutiv, respectiv prin doamna C. M. I. care va 
putea reprezenta societatea în relațiile cu terții, în fața organelor bancare, fiscale, cu organele de stat si de jurisdicție, a 
celorlalte organe ale administrației locale sau centrale precum și cu partenerii contractuali (furnizori, beneficiari) și cu 
salariații societății – în toate problemele ce presupun o bună administrare si în toate domeniile ce rezultă din 
desfășurarea obiectului său de activitate, putând încheia si semna valabil orice acte care presupun o bună administrare 
precum și tranzacții comerciale cu o valoare nelimitată”. 
9. Predarea de către administratorul revocat din funcție domnul Romano T. către noul administrator desemnat a tuturor 
actelor modificatoare ale societății Prexton SRL de la înființare până în prezent și a ștampilei societății. 
10. Predarea gestiunii tuturor bunurilor existente în proprietatea societății Prexton SRL de către administratorul revocat 
din funcție domnul Romano T. către noul administrator desemnat. 
11. Descărcarea de gestiune a dl. Romano T. în calitate de fost administator al societății Prexton SRL. 
Adunarea Generală a Asociaților SC Prexton SRL a fost legal convocată în temeiul dispozițiilor art. 195 alin. (2) și (3) 
din Legea nr. 31/1990 raportat și la dispozitiile art. 10 din Actul constitutiv al societatii, prin Convocatorul nr. 3944 din 
data de 07.11.2020 transmis către asociatul Cerbul SRL prin curierat rapid cu confirmare de primire (convocatorul fiind 
tradus legalizat în limba italiană).  
Conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților Prexton SRL nr. 1/04.12.2020, având în vedere convocatorul nr. 
3944 din data de 07.11.2020 Adunarea Generale a Asociaților SC Prexton SRL, în urma deliberărilor Adunarea 
Generala a Asociatilor SC Prexton SRL, a hotărât următoarele: 
1. Aprobă introducerea cererii de deschidere a procedurii simplificate de faliment a SC Prexton SRL conform 
dispozițiilor art. 66 alin. (5) coroborat cu disp. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014 și desemnarea conform art. 
45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 a societății profesionale de insolvență Consultant Insolvență SPRL Filiala 
București în calitate de lichidator judiciar provizoriu. 
2. Desemneaza pe asociatul SC Dialma SRL, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 
1678240, înregistrată la ORC sub nr. J2/2084/1991, reprezentată convențional prin administrator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G. pentru conceptarea, redactarea, semnarea și 
introducerea cererii de deschidere a procedurii simplificate de faliment a SC Prexton SRL conform dispozitiilor art. 66 
alin. (5) din Legea nr. 85/2014 precum și a oricăror alte documente necesare deschiderii procedurii insolvenței. 
3. Avand in vedere faptul ca administratorul societar dl. Romano T. nu a transmis actele și registrele societății Prexton 
SRL, si nici documentele contabile, situațiile financiare anuale, declarațiile fiscale sau contractele în derulare în vederea 
predării acestora noului administrator și a semnării procesului-verbal de predare-primire a tuturor documentelor de 
gestiune și care sunt proprietatea societății Prexton SRL, adunarea generala a asociatilor nu poate lua nicio hotarare cu 
privire la acest punct de pe ordinea de zi. 
4. Avand in vedere faptul ca administratorul societar dl. Romano T. nu a prezentat si nu a transmis Adunarii Generale a 
Asociatilor raportul privind indicatorii economico-financiari, conturile de venituri și cheltuieli precum și contul de 
profit și pierdere pentru perioada 2015 – 2020, adunarea generala a asociatilor nu poate lua nicio hotarare cu privire la 
acest punct de pe ordinea de zi. 
5. Avand in vedere faptul ca administratorul societar dl. Romano T. nu a prezentat si nu a transmis Adunarii Generale a 
Asociatilor raportul privind indicatorii economico-financiari, conturile de venituri și cheltuieli precum și contul de 
profit și pierdere pentru perioada 2015 – 2020, adunarea generala a asociatilor nu poate lua nicio hotarare cu privire la 
acest punct de pe ordinea de zi. 
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6. Hotaraste incetarea mandatului administratorului societar Romano T., -. 
7. Desemneaza persoana fizica Clonțotă M. I., -, în calitate de administrator societar al SC Prexton SRL care va 
reprezenta societatea conform prevederilor actului constitutiv. 
8. Hotaraste modificarea art. 8 din Actul Constitutiv al societății Prexton SRL cu privire la persoana administratorului 
societății după cum urmează: art. 8 „Atribuțiile legate de administrarea societății vor fi îndeplinite de către doamna 
Clonțotă M. I., -, care își va îndeplini personal îndatoririle legate de această calitate, neavând dreptul de a-și substitui 
alte persoane pentru aceasta. Dacă în timpul funcționării societății, asociații vor găsi ca necesar să apeleze la 
administratori din afară, în adunarea generală, vor hotărî asupra modului de administrare si asupra persoanei 
administratorilor. Reprezentarea societății se va face prin administratorul numit prin prezentul act constitutiv, respectiv 
prin doamna Clonțotă M. I. care va putea reprezenta societatea în relațiile cu terții, în fața organelor bancare, fiscale, cu 
organele de stat si de jurisdicție, a celorlalte organe ale administrației locale sau centrale precum și cu partenerii 
contractuali (furnizori, beneficiari) și cu salariații societății – în toate problemele ce presupun o bună administrare si în 
toate domeniile ce rezultă din desfășurarea obiectului său de activitate, putând încheia si semna valabil orice acte care 
presupun o bună administrare precum și tranzacții comerciale cu o valoare nelimitată”. 
9. Avand in vedere faptul ca administratorul revocat din funcție domnul Romano T. nu s-a prezentat la Adunarea 
Generala a Asociatilor si nici nu a transmis vreun document dintre cele solicitate in vederea predarii către noul 
administrator desemnat a tuturor actelor modificatoare ale societății Prexton SRL de la înființare până în prezent și a 
ștampilei societății, adunarea generala a asociatilor nu poate lua nicio hotarare cu privire la acest punct de pe ordinea de 
zi. 
10. Avand in vedere faptul ca administratorul revocat din funcție domnul Romano T. nu s-a prezentat la Adunarea 
Generala a Asociatilor si nici nu a transmis vreun document dintre cele solicitate in vederea predarii gestiunii tuturor 
bunurilor existente în proprietatea societății Prexton SRL către noul administrator desemnat, adunarea generala a 
asociatilor nu poate lua nicio hotarare cu privire la acest punct de pe ordinea de zi. 
11. Avand in vedere faptul ca administratorul revocat din funcție domnul Romano T. nu s-a prezentat la Adunarea 
Generala a Asociatilor si nici nu a transmis vreun document dintre cele solicitate in vederea descărcarii sale de gestiune 
in calitate de fost administator al societății Prexton SRL, adunarea generala a asociatilor nu aproba descarcarea de 
gestiune a fostului administrator societar domnul Romano T..  
Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Prexton SRL nr. 1/04.12.2020 a fost comunicată către Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad în vederea efectuării mențiunilor aferente. 
Asociatul Cerbul SRL a introdus acțiune în constatarea nulității Hotărârii Adunării Generale a Asociaților Prexton SRL 
nr. 1/04.12.2020, fiind constituit dosarul nr. 2710/108/2020, până la data prezentului nefiind stabilit primul termen de 
judecată.  
De asemenea, asociatul Cerbul SRL a formulat pe cale de ordonanță președințială cerere de suspendare a executării 
hotărârii AGA nr. 1 din data de 04.12.2020.  
Astfel, prin Sentința civilă nr. 850/24.12.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
2756/108/2020, a fost admisă cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta SC Cerbul SRL, cu sediul în 
Italia, Revine Lago (TV), via Marconi, nr. 105, Regiunea Lago, Cod fiscal 05868170159, Cod plătitor TVA 
02269330268 şi sediul procesual ales la SCA Serban & Serban din Arad, str N. Grigorescu, nr. 4-6, ap. 1-2, jud Arad în 
contradictoriu cu pârâta SC Prexton SRL cu sediul social în Arad, str. Câmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, înregistrată la 
ORC sub J02/850/2001, având CUI 1436193 şi în consecinţă dispune suspendarea executării Hotărârii AGA nr.1 din 
data de 4 12 2020 a SC Prexton SRL până la soluţionarea definitivă a Dosarului nr. 2710/108/2020 aflat pe rolul 
Tribunalului Arad având ca obiect acţiune în anularea aceleiaşi hotărâri. 
Administratorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 850/24.12.2020, pronunțată de către Tribunalul 
Arad în dos. nr. 2756/108/2020, solicitând, Onoratei Curți ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună admiterea 
apelului formulat de către subscrisa, schimbarea în totalitate a hotărârii apelate cu consecința respingerii cererii de 
suspendare a executării hotărârii AGA nr. 1 din data de 04.12.2020 formulată pe cale de ordonanță președințială. 
Având în vedere refuzul dnei Golovescu S. de a comunica actele contabile ale societății Prexton SRL, subscrisa a 
comunicat prin curierat rapid către administratorul societății Prexton SRL dl. Romano T. la adresa de domiciliu al 
acestuia, adresa nr. 4188/08.12.2020 (tradusă legalizat în limba italiană) prin care societatea Dialma SRL în calitate de 
asociat majoritar ce deține 98,994 % din capitalul social al SC Prexton SRL, a solicitat comunicarea de urgență a 
următoarelor acte contabile: Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019; Balanțele de verificare aferente 
perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; Balanțele 
de verificare aferente perioadei ianuarie 2020 – noiembrie 2020; Registrul Jurnal pentru perioada ianuarie 2020 – 
noiembrie 2020; Hotărârile adunării asociaților de distribuire a profitului societății Prexton SRL; Fișa contului 462 
Creditori-diverși pentru Dialma SRL precum și toate documentele financiar-contabile cu privire la datoriile înregistrate 
către societatea Dialma SRL; Toate documentele justificative ce au stat la baza plăților și retragerilor de sume efectuate 
din contul societății Prexton SRL deschis la BRD GSG SA; Raportul privind indicatorii economico-financiari, conturile 
de venituri și cheltuieli precum și contul de profit și pierdere al societății Prexton SRL pentru perioada 2015 – 2020.  
Până la data întocmirii prezentului raport, administratorul societății Prexton SRL dl. Romano T. nu a răspuns 
solicitărilor administratorului judiciar. 
II.2. 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 
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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, pe parcursul celui de-al II-lea trimestru al planului de reorganizare (13.10.2020 – 13.01.2021), au fost organizare 
următoarele licitații publice: 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii 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 

  
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.olx.ro, www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 

• la 
Primăria 

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   

 Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
imobilizări 
financiare 
ajudecate 
inclusiv 

TVA  

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 
regula 
ment  

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal de 
predare-primire 

nr. 

1 02.10.2020 90% 3317/02.10.2020 - 0 4 la 90% - - 

2 16.10.2020 
90% 

3526/16.10.2020 - 0 3 la 90% - - 

3 30.10.2020 
90% 

3759/30.10.2020 - 0 2 la 90% - - 

4 13.11.2020 
90% 

3907/13.11.2020 - 0 
1 la 90% 

- - 

5 27.11.2020 
90% 

4081/27.11.2020 - 0 
0 la 90% 

- - 

 
Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii 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 

  
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.olx.ro, www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 

• la 
Primăria 

Arad; 

. • în ziarul 
Național din 

data de 
08.12.2020; 

• la punctul de 
lucru al 

administratorului 
judiciar situat în 
Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. 
Timiş   

 Nr. 
crt. 

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
imobilizări 
financiare 
ajudecate 
inclusiv 

TVA  

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 
regula 
ment  

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal de 
predare-primire 

nr. 

1 15.12.2020 80% 4268/15.12.2020 - 0 4 la 80% - - 

2 29.12.2020 
80% 

4425/29.12.2020 - 0 3 la 80% - - 

3 12.01.2021 
80% 

108/12.01.2021 - 0 2 la 80% - - 

Administratorul judiciar va continua expunerea pe piață a imobilizărilor financiare deținute de Dialma SRL, în 
conformitate cu regulamentul de valorificare aprobat. 
II. Referitor la plățile aferente trimestrului II al planului de reorganizare 
Conform Programului de plată a creanțelor – parte integrantă a Planului de reorganizare 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, 
debitorul Dialma SRL a efectuat plata ratelor aferente trimestrului II (perioada 13.10.2020 – 13.01.2021) către creditori:  

Grupa 1, art. 159 alin. (1) pct. (3) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe garantate  
Nr. 
crt. 

Creditor 
Rată Trim. 2 

Rată achitată Document justificativ  

1 
ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Arad 
509.15 lei 509.15 lei 

 
OP nr. 2/12.01.2021  

 Total Grupa 1 - Creanţe garantate 509.15 lei 509.15 lei   
   

Grupa 2, art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe bugetare  
Nr. 
crt. 

Creditor 
Rată Trim. 2 

Rată achitată Document justificativ  
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1 
ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Arad 
539.83 lei 539.83 lei 

OP nr. 2/12.01.2021 
 

2 Municipiul Arad - Direcția Venituri 
                        - 

lei  
- lei 

-  

 Total Grupa 2 - Creanţe bugetare 539.83 lei 539.83 lei   
      

Grupa 3, art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe chirografare 
Nr. 
crt. 

Creditor 
Trim. 2 

Rată achitată Document justificativ 

1 Evoque Textile SRL 222.68 lei 222.68 lei OP nr. 1/12.01.2021 
2 Cerbul SRL - lei - lei - 
 Total Grupa 3 - Creanţe chirografare 222.68 lei 222.68 lei  

III. Referitor la situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității 
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura insolvenței, 
nerecuperate, sunt în cuantum de 1,870.53 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 
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 
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34 Politrad Company SRL PLTCM 02585 11.12.2020 175.00 lei 
traducere somație predare acte către 

administratorul T. R. 

35 
DHL International Romania 

SRL 
DHL 1485552 15.12.2020 241.39 lei 

comunicare somație predare acte către 
administratorul T. R. 

 

Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor din cadrul procedurii generale de 
insolvență/procedurii de reorganizare judiciară 

1,870.53 lei 
 

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 – 13.12.2020) 
și restant la plată este de: 26.775,00 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. 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 publicare anunțuri în ziar – 136,44 lei (achitate conform OP nr. 7/10.12.2020 - factură fiscală nr. PBL 
20922/05.10.2020; factură fiscală nr. PBL 21323/23.10.2020; factură fiscală nr. PBL 22244/08.12.2020). 
Având în vedere faptul că, administratorul judiciar a efectuat toate măsurile stabilite prin Planul de reorganizare al 
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 debitorul Dialma SRL a efectuat plata 
ratelor către creditori conform programului de plată, aferente trimestrului II (perioada 13.10.2020 – 13.01.2021) al 
planului de reorganizare 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, solicităm respectuos Adunării Generale a Creditorilor aprobarea 
prezentului raport,  avizarea cheltuielilor efectuate de către administratorul judiciar şi continuarea procedurii de 
reorganizare judiciară în vederea îndeplinirii condiţiilor asumate prin planul de reorganizare. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


