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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 713 Data emiterii: 02.03.2020 
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 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 4 (patru) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 confirmarea administratorului judiciar al debitorului SC Dialma SRL. La Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC Dialma SRL convocată în data de 31.01.2020, creditorul Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad a transmis votul în scris nr. 
5267/ad/16.01.2020, creditor ce deține un procent total 76,2621% din creanțele înscrise în Tabelul preliminar 
cuprinzând creanțele împotriva averii debitorului SC Dialma SRL la 04.11.2019 nr. 44/16.01.2020 publicat în BPI nr. 
1096/17.01.2020. 
Conform Procesului-verbal nr. 133/31.01.2020 al Adunării Generale a Creditorilor SC Dialma SRL, publicat în BPI nr. 
2270/04.02.2020, cu privire la punctul de pe ordinea de zi: „3. Confirmarea administratorului judiciar provizoriu și 
aprobarea remunerației acestuia”, Adunarea Generală a Creditorilor a luat hotărârea consemnată de administratorul 
judiciar provizoriu, astfel: „Având în vedere voturile exprimate nu se confirma în calitate de administrator judidiciar 
Expert SPRL. 
Se indică Consultant Insolvență SPRL ca fiind castigator al licitatiei pentru debitoarea Dialma SRL cu un onorariu lunar 
de 250 lei și un onorariu de succes de 1%” 
Prin Sentința civilă nr. 64 din data de 10.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1046/108/2019 și 
publicată în BPI nr. 3684/24.02.2020, s-a dispus: 
„Confirmă calitatea de administrator judiciar al debitoarei SC Dialma SRL Arad – în insolvență, cu sediul în Arad, str. 
Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. 
J2/2084/1991, având CUI 1678240, având sediul procesual ales în Arad, str. Voltaire, nr. 2, ap. 2, jud. Arad, a 
practicianului în insolvență Consultant Insolvență SPRL cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, având CUI 31215824, cu un onorariu lunar de 250 lei și un 
onorariu de succes de 1%.  
Descarcă administratorul judiciar provizoriu Expert SPRL, cu sediul în Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, jud. Arad, 
înregistrată la UNPIR în Registrul societăților profesionale cu nr. RFO II-0018, CIF 21101091, de atribuții și obligații. 
Dispune plata către acesta a unui onorariu de 15.508 lei, inclusiv TVA și a cheltuielilor de procedură avansate de acesta 
în sumă de 153,93 lei, din averea debitoarei.” 
Creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad a formulat și a depus în data de 28.02.2020, apel împotriva 
Sentinței civile nr. 64/10.02.2020, pronunțată de către Tribunalul Arad în dosarul nr. 1046/108/2019, privind Dialma 
SRL, solicitând anularea în parte a sentinței civile doar în ceea ce privește acordarea onorariului, în sumă de 15.508 lei 
inclusiv TVA către administratorul judiciar provizoriu Expert SPRL. Menționăm că până în prezent nu a fost stabilit 
primul termen de judecată. 
2. Referitor la disp. art. 111 și art. 112 din Legea nr. 85/2014. În data de 18.02.2020, subscrisa a constat că a fost depusă 
la dosarul cauzei de către administratorul special al debitorului SC Dialma SRL dna Golovescu S. contestația împotriva 
Tabelului preliminar cuprinzând creanțele împotriva averii debitoarei SC Dialma SRL la 04.11.2019 nr. 44/16.01.2020, 
întocmit de administratorul judiciar Expert SRL, depus la dosarul cauzei în data de 20.01.2020 și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 1096/17.01.2020, cu privire la creanțele creditorului ANAF – Direcția Generala 
Regionala a Finantelor Publice Timișoara – Administratia Județeană a Finanțelor Publice Arad în cuantum total de 
553.496 lei (creanță garantată în sumă de 261.374,00 lei și creanță bugetară 292.491,42 lei), menționând  următoarele 
considerente: „În fapt, debitorul SC Dialma SRL, cu seidul în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J2/2084/1991, având CUI 1678240, a formulat 
contestație cu numărul de înregistrare ARG_AIF 5119/2.12.2019, formulată împotriva actului de administrativ fiscal nr. 
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F-AR 477/12.11.2019 prin care s-au stabilit în sarcina SC Dialma SRL creanțe fiscale în cuantum de 201.502 lei 
reprezentând impozitul pe profit și accesoriile aferente, și 31.860 lei reprezentând taxa pe valoare adăugată și 
accesoriile aferente, creanțe care fac parte din sumele înregistrate în cererile de creanță depuse de creditorul ANAF – 
Direcția Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad. 
Conform prevederilor art. 8^1 din Legea nr. 85/2014: „Creanțele fiscale constatate printr-un act administrativ fiscal 
contestat și a cărui executare silită nu a fost suspendată prin hotărâre judecătorească definitivă vor fi admise la masa 
credală și înscrise sub condiție rezolutorie până la finalizarea contestației de către instanța de contencios administrativ”. 
Prin umare, administratorul judiciar nu a respectat dispozițiile prevăzute de textul de lege anterior menționat, respectiv 
creanțele solicitate de creditorul ANAF – Direcția Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara – Administratia 
Judeteana a Finantelor Publice Arad au fost înscrise conform disp. art. 159 și art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014, ci nu 
conform disp. art. 8^1 din Legea nr. 85/2014. În consecință, pentru motivele arătate mai sus, apreciez că sumele cu care 
creditorul ANAF – Direcția Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara – Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Arad a fost admis la masa credală a societății debitoare, nu au fost corect înscrise de administratorul judiciar, 
acestea fiind de fapt creanțe sub condiție, fără drept de vot.” 
Astfel, conform extrasului de pe portal.just.ro a fost constituit dosarul asociat nr. 1046/108/2019/a1, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 23.03.2020.  
Administratorul judiciar a formulat și a depus la dosarul nr. 1046/108/2019/a1 întâmpinare cu privire la contestația 
formulată împotriva împotriva Tabelului preliminar cuprinzând creanțele împotriva averii debitoarei SC Dialma SRL la 
04.11.2019 nr. 44/16.01.2020, întocmit de administratorul judiciar Expert SRL, depus la dosarul cauzei în data de 
20.01.2020 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 1096/17.01.2020, prin intermediul căreia contestatorul 
Golovescu S., în calitate de administrator special al debitorului SC Dialma SRL, prin intermediul căreia, solicităm 
respectuos onoratei instanţe să dispună: 
- respingerea contestaţiei ca fiind tardiv formulată și neîntemeiată,  având în vedere următoarele motive: 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm tardivitatea formulării contestaţiei, solicitând a fi respinsă ca tardiv 
introdusă, 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea contestației ca fiind neîntemeiată. 
Prin Sentința civilă nr. 895 din data de 04.11.2019 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
1046/108/2019, judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC 
Dialma SRL, stabilind următoarele termene procedurale: 
- Termenul limită pentru depunerea declarațiilor de creanță la data de 19.12.2019. 
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor și cu privire la forma acestora potrivit Codului de procedură civilă și 
timbraj, precum și întocmirea tabelului preliminar de creanțe pentru data de 16.01.2020. 
Administratorul judiciar provizoriu Expert SPRL desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 895 din 
data de 04.11.2019 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1046/108/2019, a depus la dosarul 
în data de 20.01.2020, respectiv a publicat în BPI nr. 1096/17.01.2020 Tabelul preliminar cuprinzând creanțele 
împotriva averii debitoarei SC Dialma SRL nr. 44/16.01.2020.  
Conform Tabelulului preliminar cuprinzând creanțele împotriva averii debitoarei SC Dialma SRL nr. 44/16.01.2020, 
creanța solicitată de creditorul ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Arad în cuantum de 261.364,00 lei a fost înscrisă în tabelul preliminar de creanțe cu 
rangul de preferință prevăzut conform disp. art. 159 din Legea nr. 85/2014, „până la întocmirea raportului de evaluare 
potrivit art. 103 din Legea nr. 85/2014”. 
Având în vedere faptul că prin Sentința civilă nr. 895 din data de 04.11.2019 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-
a Civilă în dosarul nr. 1046/108/2019, nu a fost stabilit în mod expres termenul limită pentru întocmirea și depunerea 
tabelului definitiv de creanțe, conform disp. art. 100 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014: „d) termenul de definitivare a 
tabelului creanțelor, care nu va depăși 25 de zile, în cazul procedurii generale și al celei simplificate, de la expirarea 
termenului corespunzător fiecărei proceduri, prevăzut la lit. c);”, respectiv data de 10.02.2020 – termen de judecată la 
care prin Hotărârea nr. 64/2020 din data de 10.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1046/108/2019, 
judecătorul-sindic a confirmat calitatea de administrator judiciar al debitoarei SC Dialma SRL Arad - în insolvență, a 
practicianului în insolvență Consultant Insolvență SPRL, respectiv descarcă administratorul judiciar provizoriu Expert 
SPRL de atribuții și obligații.  
Prin urmare, administratorul judiciar provizoriu Expert SPRL trebuia să întocmească și să depună la dosarul cauzei, 
respectiv să publice în Buletinul Procedurilor de Insolvență tabelul definitiv de creanțe al debitorului SC Dialma SRL 
până la termenul de judecată din data de 10.02.2020. 
Subscrisa a constat că tabelul definitiv de creanțe al debitorului SC Dialma SRL nu a fost întocmit și nu a fost depus la 
dosarul cauzei de către administratorul judiciar provizoriu Expert SPRL până la termenul de judecată din data de 
10.02.2020. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestații împotriva Tabelului preliminar de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Dialma SRL în termenul legal, respectiv faptul că tabelul definitiv de creanțe nu a fost întocmit și 
depus la dosarul cauzei de către administratorul judiciar provizoriu până la termenul-limită de 10.02.2020, subscrisa, de 
îndată ce a intrat în posesia Sentinței civile nr. 64 din data de 10.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 
1046/108/2019, prin care a fost confirmată în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Dialma SRL, publicată 
în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3684/24.02.2020, a procedat la întocmirea Tabelului definitiv de creanțe 
împotriva averii debitorului SC Dialma SRL nr. 639/24.02.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
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3806/25.02.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Dialma-SRL.pdf  
3. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului. Conform documentelor financiar-contabile puse la 
dispoziția administratorului judiciar de către administratorul special dna Golovescu S. – balanța de verificare aferentă 
lunii aprilie 2019 și Registru inventar aferent lunii aprilie 2019, debitorul SC Dialma SRL înregistrează bunuri mobile 
în valoare de 3.216.908,56 lei, amortizare cumulată de 2.971.556,77 lei. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2019, sunt înregistrate imobilizări financiare sub formă de interese 
de participare deținute la SC Prexton SRL în valoare de 3.108.351,93 lei. 
Conform Certificatului Constatator nr. 665829/22.11.2019 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
societatea Prexton SRL are sediul social în Mun. Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, CUI 14361935, numărul de 
ordine în Registrul Comerțului: J02/850/2001, atribuit în data de 19.12.2001, având un capital social subscris în valoare 
de 2.648.430 lei, integral vărsat, constituit din capital social în lei: 529.680 lei și capital social în EURO: 680.921,60 
euro, valoare participării străine totale în lei – 26.640,00 lei, echivalent în EUR participare străină totală: 6.000,00 euro, 
divizat în 264.843 părți sociale, valoare unei părți sociale de 10 lei, din care aport în natură în sumă de 529.680 lei, 
societatea având asociații: 
• Persoana juridică Dialma SRL, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 1678240, cu 
un aport la capital în sumă de 2.621.790 lei, din care 529.680 lei (aport în natură) și 672.360,03 euro, reprezentând 
262.179 părți sociale, respectiv cota de participare la beneficii și pierderi: 98,994%/98,994%; 
• Persoana juridică Cerbul SPA, cu sediul social în Italia, Treviso (TV), Viale Nino Bixio, nr. 61, cu un aport la capital 
în sumă de 26.640 lei, reprezentând 2.664 părți sociale, respectiv cota de participare la beneficii și pierderi: 
1,006%/1,006%. 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea unui anunț în ziarul Național din data de 17.02.2020, în vederea 
organizării selecției de oferte pentru angajarea unui expert evalutor membru ANEVAR în vederea determinării valorii 
de piață a mașinilor și utilajelor pentru industria textilă, aflate în averea debitorului Dialma SRL, respectiv în vederea 
determinării valorii de piață a imobilizărilor financiare în număr de 262.179 părți sociale deținute de Dialma SRL în 
capitalul social al Prexton SRL (CUI 14361935).  
Urmare analizei tuturor actelor și înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, administratorul judiciar a constat faptul că, 
conform Procesului-verbal de inventariere a patrimoniului SC Dialma SRL nr. 104/28.01.2020 întocmit de către 
administratorul judiciar provizoriu Expert SPRL, o parte din bunuri ar putea fi regăsite la locația din Arad, str. Poetului, 
nr. 93, locație la care ANAF a încheiat proces-verbal de sechestru asupra unor bunuri mobile din patrimoniul societății. 
Având în vedere faptul că bunurile din averea debitorului SC Dialma SRL nu au fost identificate și preluate de către 
debitor prin administrator special și administrator judiciar provizoriu din incinta sediului social al societății Factory 
Studio Tex SRL (având CUI 38994187 și înregistrată la ORC sub nr. J02 /363 /2018), subscrisa a transmis adresa nr. 
628/24.02.2020 prin care a notificat reprezentanții societății Factory Studio Tex SRL cu privire la faptul că, în data de 
02.03.2020, ora 13:00, administratorul judiciar va proceda la inventarierea patrimoniului debitorului SC Dialma SRL, în 
conformitate cu disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014, respectiv a solicitat accesul reprezentanților administratorului 
judiciar Consultant Insolvență SPRL, la sediul societății Factory Studio Tex SRL din Arad, str. Poetului, nr. 93, jud. 
Arad, în incinta căruia se află bunurile din averea debitorului SC Dialma SRL, bunuri aflate sub sechestrul asigurator al 
ANAF.  
În data de 02.03.2020, la ora 13:00, reprezentanții administratorului judiciar s-a deplasat la sediul social al SC Factory 
Studio Tex SRL, în vederea identificării și inventarierii bunurilor din averea debitorului SC Dialma SRL. Conform 
procesului-verbal de inventariere nr.709/02.03.2020, administratorului judiciar a fost în imposibilitate de a identifica și 
inventaria bunurile din averea debitorului SC Dialma SRL, întrucât reprezentanții SC Factory Studio Tex SRL nu au 
răspuns solicitărilor administratorului judiciar comunicate prin adresa nr. 628/24.02.2020, în sensul că nu a fost permis 
accesul în incinta sediului din Arad, str. Poetului nr. 93, nefiind prezent niciun reprezentant al SC Factory Studio Tex 
SRL.  
Administratorul judiciar va proceda la reconvocarea reprezentanțiilor societății Factory Studio Tex SRL pentru o dată 
ulterioară în vederea preluării bunurilor din averea debitorului SC Dialma SRL de la sediul social al acesteia. 
Conform Procesului-verbal de sechestrul pentru bunuri mobile nr. 17514/03.10.2019 întocmit de A.J.F.P. Arad prin 
Serviciul Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii – Compartimentul Executare Silită, Insolvabilitate și Răspundere 
Solidară, o parte din bunurile debitorului SC Dialma SRL au fost lăsate în custodia dl. Ruaru M.. 
Astfel, administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire cu conținut declarat somația nr. 
517/14.02.2020 către dl. Ruaro M., prin care a solicitat predarea către administratorul judiciar, în cel mai scurt timp 
posibil toate bunurile aparținând debitorului SC Dialma SRL, lăsate în acestuia, conform procesului-verbal de sechescu 
încheiat de ANAF sub nr. 1754/03.10.2019. 
În cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului SC Dialma SRL către administratorul judiciar, dl. Ruaro 
Mircea este susceptibil de atragerea răspunderii penale, respectiv administratorul judiciar va proceda la sesizarea 
organelor de cercetare penală.  
Având în vedere faptul că până la data întocmirii prezentului raport de activitate, dl. Ruaro M. nu a răspuns solicitărilor 
administratorului judiciar, subscrisa va proceda la formularea plângerii penale împotriva dl. Ruaro M.. 
4. Referitor la disp. art. 97, art. 117 și art. 169 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar a procedat la analiza 
detaliată a tuturor înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, respectiv a documentelor puse la dispoziție de către 
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administratorul special dna Golovescu S. în vederea identificării actelor, înscrisurilor și operațiunilor frauduloase ale 
debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. 
Administratorul judiciar a identificat printre documentele puse faptul că în anul 2019 au fost vândute bunurile imobile și 
mobile din averea debitorului SC Dialma SRL către societatea Factory Studio Tex SRL. 
Astfel, administratorul judiciar a făcut invenstigații la OCPI Arad și la Biroul Notarial Public Morariu, solicitând 
informații despre actele de proprietate și contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil scos din evidența contabilă a 
debitorului. 
Administratorul judiciar a transmis adresa nr. 673/27.02.2020 către Biroul Notarial Public Morariu, prin care a solicitat 
copii conform cu originalul a Contractului de vânzare-cumpărare încheiat în data de 02.08.2019 între societatea SC 
Dialma SRL, cu sediul în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J02/2084/1991, în calitate de vânzător și societatea Factory Studio Tex SRL, cu sediul în Arad, str. Rozelor, nr. 64, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/363/2018, CUI 38994187, în calitate de cumpărător, cu privire la 
imobilul situat în Arad-România, strada Cîmpul Liniștii, nr. 1, constituit dintr-o fabrică cu anexe de oficii de circa 2.994 
mp, intabulat în Cartea Funciară a Construcțiilor și Terenurilor A1 nr. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2; 4789-
4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/1, împreună cu terenul aferent la cota de 1291/16.927 din totalul de circa 16.927 mp.  
Cu privire la evidența contabilă a debitorului SC Dialma SRL, administratorul judiciar a solicitat prin e-mail în data de 
26.02.2020, societății de contabilite cu care debitorul avea încheiat contract de prestări servicii de contabilitate – Ibras 
Consulting SRL prin expert contabil Verdeață Ro., având 23453752, înregistrată la ORC sub nr. J08/643/2008, cu 
sediul social în Săcele, str. Coastei, nr. 33C, jud. Brașov, predarea către subscrisa a tuturor documentelor financiar-
contabile aferente societății Dialma SRL, respectiv baza de date/arhiva electronică, de la înființare și până în prezent.  
Conform e-mail-ului comunicat de către expertul contabil Verdeață R., toată arhiva contabilă a debitorului se regăsește 
la locația din Arad, str. Poetului, nr.  93, jud. Arad – locație unde SC Factory Studio Tex SRL are sediul social.  
Administratorul judiciar va proceda la reconvocarea reprezentanțiilor societății Factory Studio Tex SRL pentru o dată 
ulterioară în vederea preluării arhivei contabile și bunurilor din averea debitorului SC Dialma SRL de la sediul social al 
acesteia. 
Administratorul judiciar va proceda la întocmirea suplimentului la Raportului privind cauzele și împrejurările care au 
dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Dialma SRL și atragerea răspunderii persoanelor care au contribuit 
la starea de insolvență a debitorului. 
5. Referitor la disp. art. 58 și art. 99 din Legea nr. 85/2014. În vederea identificării tuturor conturilor bancare deținute de 
către debitor, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale de 
insolvență împotriva debitorului SC Dialma SRL și suspendarea de drept a măsurilor de executare silită efectuate 
împotriva averii debitorului nr. 671/26.02.2020 către următoarele bănci: First Bank România, Eximbank SA, Banca 
Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - 
sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank 
România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; ING Bank 
Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank 
SA; Idea Bank. 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
Dialma SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Eximbank SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala 
Romania; OTP Bank România SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank.  
6. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în cuantum de 389,36 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. 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00002205 24.02.2020 7.32 lei comunicare adresă către SC Factory Studio Tex SRTL 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00002802 27.02.2020 8.02 lei comunicare adresă către Biroul Notarial Public Morariu 

4 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 

5 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 

346 28.02.2020 300.03 lei alimentare combustibil - deplasare identificare bunuri 

 
Total cheltuieli avansate de administratorul judiciar în 

procedura generală de insolvență 
389.36 lei 

 
7. Referitor la retribuția administratorul judiciar. 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%.  
8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014, identificarea și 
inventarierea bunurilor din averea debitorului, întocmirea suplimentului la Raportului privind cauzele și împrejurările 
care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Dialma SRL și atragerea răspunderii persoanelor care au 
contribuit la starea de insolvență a debitorului. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


