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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1446 Data emiterii: 20.05.2020 
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 ordinea de zi a 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL din data de 29.05.2020, ora 11:00, în anexă, în număr de 2 
(două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL din 

data de 29.05.2020, ora 11:00 

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 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
(1).Mandatarea administratorului judiciar în vederea formulării plângerii penale 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 continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1).Mandatarea administratorului judiciar în vederea formulării plângerii penale 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 temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Suplimentul la raportul privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Dialma SRL, iar în temeiul art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, 
o copie de pe raport a fost depusă la dosarul cauzei și la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, respectiv 
comunicată debitorului și creditorilor prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6697/27.04.2020.  
Din cuprinsul Suplimentului la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Dialma 
SRL se rețin următoarele aspecte: 
Prin adresa din data de 12.09.2013, administratorul social Tito R. a mandatat pe dl. Ruaro M., având cetățenie -, născut 
în data de - în -, identificat prin CNP -, conform Certificat de înregistrare nr. - emis de - în data de -, valabil până în data 
de -, având adresa de reședință în -, având pașaport seria - nr. -, emis de - la data de - și valabil până la data de -, să 
efectueze toate operațiunile interne și externe aferente societății Dialma SRL. 
Conform Procesului-verbal de sechestru 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 
solidată, a fost aplicat sechestru pe bunurile mobile din averea debitorului SC Dialma SRL, în prezența dl. Ruaro M., 
domiciliat în -, în calitate de custode.  
Astfel, au fost lăsate în custodia dl. Ruaro M., în calitate de mandatar al admnistratorului social Tito R., următoarele 
bunuri mobile din averea debitorului, locul de depozitare fiind în Arad, str. Poetului, nr. 93, jud. Arad: 
- Autoturism Marca FIAT, 199 BXD1B Punto, an fabricație 2006, nr. identificare ZFA19900001130112, nr. 
înmatriculare: AR09YXN, serie motor 1386016; 
- Autoturism Marca FIAT, 199 BXD1B Punto, an fabricație 2006, nr. identificare ZFA19900001129240, nr. 
înmatriculare: AR09YXO, serie motor 1362531; 
- Autoutilitară marca FORD, FDEY Tranzit, an fabricație 2004, nr. identificare WF0PXXBDFP4A50364, nr. 
înmatriculare: AR90MDI; 
- Mașină de umplut cu puf, marca Alan P2T-P2, seria 0404-1; 
- Mașină de umplut cu puf, marca Alan P4T-P4, seria 1103-14; 
- Mașină pentru butonieră, marca Reece 101, seria N11891; 
- Mașină pentru butonieră, marca Durkopp-558, sria 000221448; 
- Mașină termosudare, marca BRS/Futura, seria FUT/0061; 
- Mașină termolipire, marca GI EMMEPI-GOL/122, seria 8-285; 
- Mașină de croi automat, marca Fk TOP KUT 7-2109TC32, seria 2109031; 
- Mașină de tighelit, marca Alan B&B4, seria N11201; 
- Mașină de tighelit, marca Alna B&B CL, seria N0303/05; 
- Container cu grup sanitar și aer condiționat -2 bucăți.  
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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, a tuturor 
bunurilor aparținând debitorului SC Dialma SRL, lăsate în custodia acestuia, conform procesului-verbal de sechescu 
încheiat de ANAF sub nr. 1754/03.10.2019. 
Având în vedere faptul că dl. Ruaro M. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, subscrisa a revenit la 
solicitarea anterior comuncată și a trimis prin poștă cu confirmare de primire cu conținut declarat somația nr. 
1252/27.04.2020 către dl. Ruaro M., prin care a solicitat predarea către administratorul judiciar, în cel mai scurt timp 
posibil, a tuturor bunurilor aparținând debitorului SC Dialma SRL, lăsate în custodia acestuia, conform procesului-
verbal de sechescu încheiat de ANAF sub nr. 1754/03.10.2019. 
Până la data prezentului raport, dl. Ruaro M. nu a predat administratorului judiciar bunurile din averea debitorului SC 
Dialma SRL lăsate în custodia acestuia conform procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 
17514/03.10.2019. 
Conform art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
„(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: […] a) schimbarea sau 
transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii 
ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se 
sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;” 
Conform art. 239 din Codul Penal: „Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (1) Fapta debitorului de a înstrăina, 
ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii 
fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.” 
Articolul 295 din Codul Penal: „Delapidarea 
(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau 
alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. 
(2) Tentativa se pedepsește.” 
Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor să mandateze administratorul judiciar în vederea formulării plângerii penale 
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 situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


