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Depunere proces-verbal întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 

Nr. 1228 Data emiterii: 23.04.2020 
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. 48 alin. (6), art. 137 și urm. din Legea nr. 85/2014 comunică: Procesul-verbal al 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL din data de 23.04.2020, astfel întocmit, în anexă, în număr 
de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL  

din data de 23.04.2020 

Număr dosar 1046/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă 
Judecător sindic: Carmen Camelia Băilă 
Temei juridic: art. 48 alin. (6), art. 137 și urm. din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Dialma SRL 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, 
înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G., în calitate 
de administrator judiciar al debitorului 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, 
numit prin Sentința civilă nr. 64 din data 10.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
1046/108/2019, având în vedere următoarele: 
- Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Dialma SRL nr. 639/24.02.2020 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 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; 
- Administratorul judiciar a publicat în BPI nr. 5772/26.03.2020 și a afișat pe site-ul acestuia la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Anunt-privind-depunerea-planului-de-reorganizare-a-
activitate-debitorului-SC-Dialma-SRL.pdf, anunțul nr. 967/26.03.2020 prin care a comunicat depunerea Planului de 
reorganizare propus de către administratorul judiciar al debitorului SC Dialma SRL Consultant Insolvență SPRL în 
temeiul art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, la Tribunalul Arad în data de 26.03.2020. 
- Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 23.04.2020 cu privire la votarea Planului de reorganizare a 
activității debitorului 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 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Arad sub nr. J02/2084/1991, întocmit și propus de către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL 
în temeiul art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost publicat în BPI nr. 5772/26.03.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Anunt-privind-
depunerea-planului-de-reorganizare-a-activitate-debitorului-SC-Dialma-SRL.pdf; 
- Planul de reorganizare a activității debitorului SC Dialma SRL a fost depus la grefa Tribunalului Arad, la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, respectiv a fost comunicat debitorului prin administratorului 
special, cât și creditorilor în format electronic prin e-mail, prin poștă cu confirmare de primire, respectiv pe site-ul 
administratorului judiciar; 
în temeiul art. 137 și urm. din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Dialma SRL pentru data de 23.04.2020, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor SC Dialma SRL: 
Votarea Planului de reorganizare a activității debitorului 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 Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/2084/1991, întocmit și propus de către administratorul 
judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014. 
Desfăşurarea şedinţei Adunării Generale a Creditorilor: Şedinţa Adunării creditorilor este prezidată de practician în 
insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL.  
De asemenea, se asigură totodată şi secretariatul şedinţei în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014: „Adunarea creditorilor va fi convocată şi prezidată de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, dacă 



2 
 
 

prezenta lege sau judecătorul-sindic nu dispune altfel. Secretariatul şedinţelor adunărilor creditorilor este în sarcina 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar.” Potrivit disp. art. 49 alin (1) din Legea nr. 85/2014: „Cu exceptia 
cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele adunării creditorilor au loc în prezenţa titularilor de creanţe 
însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor cu drept  de vot asupra averii debitorului [...].” Potrivit disp. art. 
138 alin. (1) – (4) din Legea nr. 85/2014: „(1) La începutul ședinței de vot, administratorul judiciar va informa creditorii 
prezenți despre voturile valabile primite în scris. (2) Fiecare creanță beneficiază de un drept de vot, pe care titularul 
acesteia îl exercită în categoria de creanțe din care face parte creanța respectivă. 
(3) Următoarele creanțe se constituie în categorii distincte, care votează separat: a) creanțele care beneficiază de 
drepturi de preferință; b) creanțele salariale; c) creanțele bugetare; d) creanțele creditorilor indispensabili; e) celelalte 
creanțe chirografare. 
(4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanțe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o 
majoritate absolută din valoarea creanțelor din acea categorie.” Potrivit disp. art. 139 alin. (1) lit. B din Legea nr. 
85/2014: „[…] Planul este confirmat în următoarele condiții: […] B. în cazul în care sunt trei categorii, planul se 
consideră acceptat în cazul în care cel puțin două categorii votează planul, cu condiția ca una dintre categoriile 
defavorizate să accepte planul și ca cel puțin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul; […]”. 
Participare: La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL din data de 23.04.2020 au 
comunicat voturi următorii creditori: 
1. ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Arad – creditor ce deține un procent total de 82,489% (40,0382% - creanță garantată și 42,4506% - creanță bugetară) 
din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Dialma SRL nr. 
639/24.02.2020 publicat în BPI nr. 3806/25.02.2020, a transmis votul nr. 1161/07.04.2020 prin e-mail în data de 
08.04.2020. 
Cvorum: La Adunarea Generală a Creditorilor din data de 23.04.2020 sunt prezenţi sau au transmis voturi creditorii ale 
căror creanţe însumate reprezintă 82,489% din masa credală, respectiv 2 (două) din cele 3 (trei) categorii de creanţe 
înscrise în tabelul de creanțe (grupa 1 – creanțe garantate și grupa 2 – creanțe bugetare), calculul efectuându-se prin 
raportare la Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Dialma SRL nr. 639/24.02.2020 
publicat în BPI nr. 3806/25.02.2020. Nefiind obiecțiuni cu privire la legalitatea convocării și ordinea de zi, se constată 
că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL din data de 23.04.2020 este legal constituită, drept 
pentru care se declară deschisă şedinţa adunării creditorilor, trecându-se la prezentarea și votarea ordinii de zi a şedinţei. 
În temeiul art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu prevederile Planului de reorganizare, 
următoarele grupe constituie categorii distincte de creanţe care votează separat: Grupa 1 – creanţe garantate,  Grupa 2 - 
creanţe bugetare, Grupa 3 - creanțe chirografare. Se trece la exprimarea votului asupra ordinii de zi a Adunării Generale 
a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL. 
Discutarea ordinii de zi: Votarea Planului de reorganizare a activității debitorului 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 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/2084/1991, întocmit și propus de 
către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014. 
1. ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Arad – creditor ce deține un procent de 40,0382% (creanță garantată) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv 
de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Dialma SRL nr. 639/24.02.2020 publicat în BPI nr. 
3806/25.02.2020, un procent de 100,00% din Grupa 1 – Creanţe garantate, grupă stabilită conform prevederilor art. 138 
alin. (3) din Legea 85/2014, respectiv un procent de 48,538% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis 
voturi, a transmis următorul vot: „Privitor la punctul de pe ordinea de zi din convocator, instituția noastră solicită 
reconvocarea adunării creditorilor la o dată ulterioară, cu respectarea prevederilor art. 41, 42 alin. 6, 7, 8 din Anexa 1 a 
decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.” 
2. ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Arad – creditor ce deține un procent total de 42,4506% (creanță bugetară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul 
definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Dialma SRL nr. 639/24.02.2020 publicat în BPI nr. 
3806/25.02.2020, un procent de 100,00% din Grupa 2 – Creanţe bugetare, grupă stabilită conform prevederilor art. 138 
alin. (3) din Legea 85/2014, respectiv un procent de 51,462% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis 
voturi, a transmis următorul vot: „Privitor la punctul de pe ordinea de zi din convocator, instituția noastră solicită 
reconvocarea adunării creditorilor la o dată ulterioară, cu respectarea prevederilor art. 41, 42 alin. 6, 7, 8 din Anexa 1 a 
decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.” 
Concluzii: În urma exprimării voturilor creditorilor care au votat prin corespondență, Adunarea Generală a Creditorilor 
SC Dialma SRL din data de 23.04.2020, constituită pe categorii distincte de creanţe, în temeiul art. 138 alin. (3) din 
Legea nr. 85/2014, a votat după cum urmează: 
- Grupa 1 - Creanţe garantate: 100,00% din creanţele garantate solicită reconvocarea adunării creditorilor la o dată 
ulterioară, cu respectarea prevederilor art. 41, 42 alin. 6, 7, 8 din Anexa 1 a decretului nr. 195/16.03.2020 privind 
instituirea stării de urgență pe teritoriul României. 
- Grupa 2 - Creanţe bugetare: 100,00% din creanţele bugetare solicită reconvocarea adunării creditorilor la o dată 
ulterioară, cu respectarea prevederilor art. 41, 42 alin. 6, 7, 8 din Anexa 1 a decretului nr. 195/16.03.2020 privind 
instituirea stării de urgență pe teritoriul României. 
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Având în vedere prevederile art. 138 alin. (4) și art. 139 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014, Planul de reorganizare a 
activității debitorului 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 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Arad sub nr. J02/2084/1991, întocmit și propus de către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL 
în temeiul art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014 nu se consideră acceptat, întrucât cele două categorii de 
creditori care au comunicat vot, au solicitat reconvocarea adunării creditorilor la o dată ulterioară, cu respectarea 
prevederilor art. 41, 42 alin. (6), (7), (8) din Anexa 1 a decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență 
pe teritoriul României. 
Hotărâri: Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Dialma SRL din data de 23.04.2020 a hotărât: 
Având în vedere prevederile art. 138 alin. (4) și art. 139 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014, Planul de reorganizare a 
activității debitorului 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 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Arad sub nr. J02/2084/1991, întocmit și propus de către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL 
în temeiul art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014 nu se consideră acceptat, întrucât cele două categorii de 
creditori care au comunicat vot, au solicitat reconvocarea adunării creditorilor la o dată ulterioară, cu respectarea 
prevederilor art. 41, 42 alin. (6), (7), (8) din Anexa 1 a decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență 
pe teritoriul României. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


