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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1635 Data emiterii: 05.06.2020 
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 3 (trei) 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. 1304/30.04.2020 pentru termenul lunar din data de 04.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în 
BPI nr. 6953/05.05.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Raport-de-activitate-SC-Dialma-SRL-termen-lunar-04.05.2020.pdf. 
2. 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 termen de judecată stabilit în data de 13.07.2020. 
3. 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. Astfel, a fost 
constituit dosarul 1046/108/2019/a2 având primul termen de judecată stabilit în data de 06.07.2020.  
4. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a3. 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: 
O 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; 
o 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; 
- 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 27.07.2020. 
5. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului. Administratorul judiciar a comunicat prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire adresa nr. 1646/05.06.2020 prin care procedat la reconvocarea 
reprezentanțiilor societății Factory Studio Tex SRL, în data de 24.06.2020, ora 11:00, în vederea preluării bunurilor din 
averea debitorului SC Dialma SRL de la sediul social al Factory Studio Tex 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..  
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.  
Administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire cu conținut declarat nr. VA39996778604 
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  nr. VA39996727981 
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.  
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC 
Dialma SRL în data de 29.05.2020, ora 11:00, la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: „(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.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor SC Dialma SRL din data de 29.05.2020, ora 11.00 a fost publicat în BPI 
nr. 7662/20.05.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/05/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Dialma-SRL-din-data-de-29.05.2020-ora-
11.00.pdf. Raportul de activitate privind ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL 
din data de 29.05.2020, ora 11:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7809/22.05.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-
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cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-SC-Dialma-SRL-din-data-de-29.05.2020-ora-11.00.pdf. Conform Procesului-verbal 
nr. 1588/29.05.2020 al Adunării Generale a Creditorilor, depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 8687/02.06.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor a mandatat 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 conformitatea cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL din data 29.05.2020, 
administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria 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.  
6. Referitor la disp. art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar a procedat la reconvocarea 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL în data de 29.05.2020, ora 10:00, cu următoarea ordine de 
zi: „(1). 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 
Oficul 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.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor SC Dialma SRL din data de 29.05.2020, ora 10.00 a fost publicat în BPI 
nr. 7660/20.05.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/05/Convocatorul-Adun%C4%83rii-Generale-a-Creditorilor-SC-Dialma-SRL-din-data-de-
29.05.2020-ora-10.00.pdf. Având în vedere decizia creditorului majoritar ANAF - Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, administratorul judiciar a anulat 
convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL în data de 29.05.2020, ora 10:00 și, în temeiul 
art. 137 din Legea nr. 85/2014, a reconvocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL în data de 
10.07.2020, ora 10:00, cu aceeași ordine de zi, convocatorul aferent fiind publicat în BPI nr. 7770/21.05.2020 și afișat 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/05/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Dialma-SRL-in-data-de-10.07.2020-ora-
10.00.pdf. 
7. 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 446,44 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 

 

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

insolvență 
446.44 lei 

 
8. 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-
30.06.2020 și restant la plată este de 250 lei * 5 luni * TVA = 1.487,50 lei. 
9. 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 și desfășurarea Adunării Generale a Creditorilor în vederea votării 
Planului de reorganizare a activității debitorului SC Dialma SRL, întocmit și propus de către administratorul judiciar 
Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


