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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1063 Data emiterii: 02.04.2020 
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. 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 disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Dialma SRL nr. 713/02.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 4436/04.03.2020 şi afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-activitate-
SC-Dialma-SRL-termen-lunar-04.03.2020.pdf.  
2. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a2. 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 în dosarul nr. 1046/108/2019/a2, aflat pe rolul 
Curții de Apel Timișoara. 
3. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a1. 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). Astfel a fost constituit 
dosarul asociat nr. 1046/108/2019/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 23.03.2020. Având în vedere 
Hotărârea nr. 6 din data de 13.03.2020 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Arad, respectiv declararea stării de 
urgenţă, s-a dispus preschimbarea termenului de judecată din data de 23.03.2020 pentru data de 15.06.2020. 
4. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului. Administratorul judiciar va proceda la reconvocarea 
reprezentanțiilor societății Factory Studio Tex SRL în vederea preluării bunurilor din averea debitorului SC Dialma 
SRL de la sediul social al acesteia. Având în vedere faptul că până la data întocmirii prezentului raport de activitate, dl. 
Ruaro M. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, subscrisa va depune plângerea penală împotriva dl. Ruaro 
M.. De asemenea, 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. 117 din Legea nr. 85/2014. În data de 02.08.2018, s-a încheiat Contractul 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 
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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. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat Duţulescu L. 
a înaintat Tribunalului Arad acțiunea în anulare acte frauduloase formulată împotriva: 
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, str. Rozelor nr. 64, 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: 
- 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: 
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, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 18.05.2020.  
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, Banca Românească SA ; Libra 
Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; UniCredit Bank SA; Alpha Bank Romania; BRD Groupe Societe 
Generale; Banca Transilvania SA; Banca Comercială Română.  
Conform Adresei nr. 111211/17.03.2020 emisă de Garanti Bank SA, debitorul SC Dialma SRL are deschise la Garanti 
Bank SA – Agenția Arad următoarele conturi bancare având nr.: IBAN RO74 UGBI 0000 2920 1237 6RON cu un sold 
la data de 27.02.2020 de 0,00 RON; IBAN RO67 UGBI 00002920 1237 7EUR cu un sold la data de 27.02.2020 de 0,11 
EUR; IBAN RO64 UGBI 0000 2920 1237 8 USD cu un sold la data de 27.02.2020 de 0,00 USD. 
Persoanele care au avut drept de semnătură pe conturile deschise la Garanti Bank SA erau Ruaro M. și Szabo V..  
Pe conturile debitoarei era înființate două popriri civile la data de 20.11.2019 (pentru suma de 50.342,18 lei) și la data 
de 05.12.2019 (pentru suma de 1.525,84 lei). În urma recepționării notificării de deschide a procedurii insolvenței, cele 
două popriri au fost ridicate.  
Administratorul judiciar a analizat extrasele de cont comunicate de Garanti Bank SA, neidentificând operațiuni de 
încasări și plăți care ar putea atrage incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
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6. Referitor la evaluarea activelor de natura imobilizărilor financiare deținute de Dialma SRL. 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 EUR: 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).  
De asemenea, administratorul judiciar s-a deplasat în loc. Sebeș, str. Călărași, nr. 71, jud. Alba, în vederea identificării 
bunului imobil deținut de SC Prexton SRL – Grajdul nr. 3, de tip parter, cu suprafața construită de 1.932 mp și teren cu 
suprafața de 2.750 mp, conform dreptului de proprietate înscris în cartea funciară nr. 71395 Top:7306/3, CAD: C1 
Top:7306/3 al localității Sebeș. Conform raportului de evaluare întocmit în ianuarie 2020 de către evaluatorul Radul V. 
A. A., valoarea de piață a bunului imobil este de 119.600 euro, echivalent a 571.400 lei.  
Astfel, au fost înregistrate următoarele oferte privind stabilirea valori de piață a părților sociale deținute de SC Dialma 
SRL la SC Prexton SRL: 
I. Oferta formulată de Boruga F. – expert contabil membru titular CECCAR Mehedinți cu legitimația nr. 26568, în 
vederea efectuării expertizei contabile de stabilire a valorii părților sociale pe care SC Dialma SRL le deține în capitalul 
social al SC Prexton SRL, pentru onorariul de 2.500 lei (inclusiv costurile cu deplasarea, TVA, impozite și contribuții), 
ce se va achita la data semnării conttractului de prestări servicii. 
II. Oferta formulată de Cojocaru M. – expert contabil, membru CECCAR Mehedinți, posesor al carnetului de expert 
contabil nr. 43467 și a legitimației nr. 5174, înscris în lista experților judiciari autorizați din cadrul Biroului Local de 
Expertize al Tribunalului Mehedinți, în vederea efecturării expertizei contabile pentru stabilirea valorii părților sociale 
și a aportului debitoarei SC Dialma SRL la capitalul social al SC Prexton SRL, pentru onorariul solicitat de 1.900 lei 
(inclusiv TVA, impozite, contribuții și cheltuieli cu deplasarea). Onorariul se achită în termen de 30 de zile de la data 
depuneri Raportului de expertiză.  
III. Oferta formulată de Bărbulescu F. – expert contabil CECCAR Mehedinți, având legitimația 27282, în vederea 
efectuării expertizei contabile de stabilire a valorii părților sociale pe care debitoarea le deține la capitalul SC Prexton 
SRL, pentru onorariul de 2.200 lei, ce se achită la data depunerii raportului de expertiză, la care se adaugă costurile cu 
deplasarea.  
Având în vedere onorariul solicitat cel mai mic dinte cele trei oferte, de 1.900 lei (inclusiv TVA, impozite, contribuții și 
cheltuieli cu deplasarea), administratorul judiciar a încheiat Contractul de prestări de servicii nr. 2 din data de 
10.03.2020 cu Kont MLM Serv SRL – societate de expertiză contabilă membră CECCAR Mehedinți având autorizație 
seria A nr. 0013778, reprezentată prin expert contabil Cojocaru M., în vederea stabilirii valoriii unei părți sociale și 
valoarea totală a aportului la capitalul social al SC Prexton SRL deținut de către debitoarea SC Dialma SRL. 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 este de 1.900 lei, inclusiv TVA.  
Astfel, conform Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 02/18.03.2020, valoarea unei părți sociale deținută 
de Dialma SRL – insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, 
jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2/2084/1991, având CUI 1678240, reprezentată prin 
administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL prin asociat coordonator ec. Popescu G., în capitalul social al SC 
Prexton SRL, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J2/850/2001, având CUI 14361935, este de 4,05 lei exclusiv TVA, iar valoarea totală a celor 262.179 de părți sociale 
este de 1.061.825 lei, exclusiv TVA (echivalent a 220.104 EUR).  
7. Referitor la disp. art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014. Având în vedere disp. art. 132 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 85/2014: „(1) Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare: […] b) 
administratorul judiciar, de la data desemnării sale și până la îndeplinirea unui termen de 30 de zile de la data publicării 
tabelului definitiv de creanțe; […]”, administratorul judiciar a întocmit 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 ORC sub nr. J2/2084/1991. 
În conformitate cu disp. art. 136 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat Planul de reorganizare a 
activității debitorului SC Dialma SRL către: 
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- Grefa Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, transmis în data de 25.03.2020 prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. VA39996761967 și prin e-mail.  
- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, transmis în data de 25.03.2020 prin 
poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. VA39996761977 și prin e-mail. Având în vedere adresa nr. 
12474/26.03.2020 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, administratorul judiciar a 
procedat la retransmiterea planului de reorganizare.  
- Creditorul majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, transmis în data de 25.03.2020 prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. VA39996761987 și prin e-mail.  
- Administratorul special al debitorului dna Golovescu S., transmis în data de 25.03.2020 prin e-mail.  
În conformitate cu disp. art. 137 din Legea nr. 85/2014, 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. 
Totodată, se convoacă Adunarea Generală a Creditorilor în data de 23.04.2020, ora 12.00, la sediul procesual ales al 
administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, având ca ordine 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.”  
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 generală a insolvenței sunt în cuantum 
de 428,42 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 

 

Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor din cadrul procedurii generale de 

insolvență 
428.42 lei 

 
9. Referitor la retribuția administratorului 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%. Onorariul administratorului judiciar aferent perioadei 10.02.2020-
31.03.2020 și restant la plată este de 250 lei * 2 luni * TVA = 595 lei. 
10. 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, desfășurarea ședinței Adunării Generale a Creditorilor din data de 
23.04.2020, 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.  
 


