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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2864 Data emiterii: 09.09.2020 
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 lunar 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 8 (opt) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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. 2387/06.08.2020 pentru termenul 
lunar din data de 10.08.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13073/10.08.2020 şi afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-activitate-
SC-Dialma-SRL-termen-lunar-10.08.2020.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. 
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, prin intermediul căreia, a solicitat 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 Sentinţa civilă nr. 396 din data de 13.07.2020, pronunţată de către Tribunalul Arad, Secția a II-a civilă în dosarul 
nr. 1046/108/2019/a1, judecătorul-sindic a admis în parte contestația formulată de Golovescu S. în calitate de 
administrator special al debitoarei SC Dialma SRL, respectiv a dispus înscrierea acestui creditor în tabelul preliminar al 
creanțelor debitoarei insolvente cu o creanță de aceeași valoare dar sub condiție provizorie. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a formulat apel împotriva Sentinţei civile nr. 396 din data de 
13.07.2020, pronunţată de către Tribunalul Arad, Secția a II-a civilă în dosarul nr. 1046/108/2019/a1, solicitând 
Onoratei Instanțe ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună admiterea apelului şi schimbarea în totalitate a hotărârii 
atacate în sensul respingerii 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. 
Până la data prezentului raport de activitate, nu a fost stabilit primul termen de judecată. 
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. La termenul de judecată din data de 06.07.2020, s-a 
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dispus amânarea judecării cauzei şi acordă termen la data de 14.09.2020, Completul A2, ora 11:00, sala 233, pentru 
când se citează părţile, apelanta-creditoare şi fostul administrator judiciar al debitoarei, cu câte un exemplar de pe 
întâmpinarea şi înscrisurile aferente acesteia. 
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 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 
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.  
Prin Încheierea de ședință din data de 27.07.2020 în temeiul art. 330 al. 2 Cod de procedură civilă, judecătorul sindic a 
încuviințat cererile de probaţiune formulată de reclamant privind efectuarea unei expertize contabile şi a expertizei de 
evaluare imobiliară. Totodată, judecătorul-sindic a dispus desemnarea în calitate de expert în vederea efectuării 
expertizei contabile pe dna. Gyuricza M. A. şi în calitate de expert în vederea efectuării expertizei de evaluare 
imobiliară pe dl. Buftea M.. De asemenea a stabilit pentru experţi câte un onorariu provizoriu de 1.000 lei/ expert în 
sarcina reclamantului, precum şi data efectuării rapoartelor de expertiză ca fiind 21.09.2020. În temeiul art. 351 şi art. 
355 raportat la art. 194 lit. e) Cod procedură civilă, judecătorul-sindic va admite proba formulată de reclamant privind 
interogatorul pârâtelor persoane juridice şi, după depunerea la dosar a interogatoriilor se va dispune citarea acestora cu 
un exemplar din interogatorii, cu menţiunea de a formula răspunsuri la întrebări. Pentru ca reprezentantul practicianului 
în insolvenţă să formuleze în scris obiectivele celor două expertize, cât mai curând, pentru a se comunica experţilor. De 
asemenea, pentru ca pârâţii dacă au de formulat obiective să formuleze cât se poate de repede aceste obiective pentru a 
fi comunicate experţilor. 
Prin adresa nr. 2637/21.08.2020 administratorul judiciar a depus la dosarul nr. 1046/108/2019/a3 dovezile privind plata 
onorariilor expertului contabil și a expertului evaluator desemnați prin Încheierea de ședință publică din data de 
27.07.2020 pronunțată în dosarul nr. 1046/108/2019/a3: 
• Ordin de plată nr. 1/20.08.2020 privind plata onorariului de 1.000,00 lei către expertul contabil Gyuricza M. A.; 
• Ordin de plată nr. 2/20.08.2020 privind plata onorariului de 1.000,00 lei către expertul evaluator Buftea M.. 
Subscrisa reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat Duţulescu L., a depus la dosarul nr. 1046/108/2019/a3 
obiectivele pentru expertiza judiciară în evaluare imobiliară încuviințată în cauză, respectiv a depus obiectivele pentru 
expertiza contabilă judiciară, acestea fiind comunicate prin e-mail și către experții desemnați. 
De asemenea, admnistratorul judiciar prin Cabinet de avocat Duţulescu L., a depus la dosarul nr. 1046/108/2019/a3 
interogatoriile pentru pârâta Dialma SRL, respectiv pentru pârâta Factory Studio Tex SRL. 
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Având în vedere faptul că, ulterior termenului de judecată din prezenta cauză din data de 27 iulie 2020, prin intermediul  
Încheierii  civile  nr.  435  din  data  29.07.2020,  pronunţată  de  Tribunalul  Arad-Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
864/108/2020, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva Studio Factory Tex SRL, subscrisa 
reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat Duţulescu L., a depus la dosarul nr. 1046/108/2019/a3 cererea prin 
intermediul căreia a solicitat citarea pârâtei Studio Factory Tex SRL – în insolvenţă, prin administrator judiciar: 
Business Support Solutions S.P.R.L., cu sediul procesual ales în mun. Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 17, et. 3, cam. 305, 
jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub nr. II-0851 din 22.04.2016, având C.I.F.  36061912. 
5. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a4 
Creditorul Evoque Textile SRL a formulat contestație împotriva Hotărârii cuprinse în Procesul-verbal al Adunării 
Generale a Creditorilor din data de 10.07.2020, publicată în BPI nr. 11449/10.07.2020.  
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1046/108/2019/a4, având primul termen de judecată stabilit în data de 21.09.2020. 
Administratorul judiciar a formulat întâmpinare la contestația formulată de Evoque Textile SRL împotriva Hotărârii 
cuprinse în Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor din data de 10.07.2020, publicată în BPI nr. 
11449/10.07.2020, prin intermediul căreia, solicităm respectuos onoratei instanţe să dispună: 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția netimbrării contestației, solicitând anularea contestației ca 
netimbrată; 
- Pe cale de excepție înțelegem să invocăm lipsa calității procesuale active a contestatoarei cu privire la petitul: 
„anularea Hotararii din 10.07.2020” solicitând a fi respinsa ca fiind formulat de către o persoană fără calitate procesuală 
activă; 
- Pe cale de excepție înțelegem să invocăm lipsa de interes a contestatoarei cu privire la petitul: „anularea Hotararii din 
10.07.2020” solicitând a fi respinsa ca fiind lipsită de interes; 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea contestației ca fiind neîntemeiată. 
6. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a5 
Creditorul Evoque Textile SRL a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 399 din data de 13.07.2020 pronunțată de 
Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1046/108/2019, prin care s-a dispus aprobarea Planului de 
reorganizare al activității debitoarei SC Dialma SRL, respectiv începerea perioadei de reorganizare pe baza planului 
aprobat. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1046/108/2019/a5 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, până la data prezentului 
raport de activitate nefiind stabilit primul termen de judecată. 
Administratorul judiciar a depus la dosarul nr. 1046/108/2019/a5 întâmpinare la Apelul formulat de Evoque Textile 
SRL împotriva Sentinței civile nr. 399 din data de 13.07.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 1046/108/2019, prin intermediul căreia, a solicitat Instanţei să dispună: 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția netimbrării apelului, solicitând anularea apelului ca netimbrat; 
- Pe cale de excepție înțelegem să invocăm lipsa de interes a apelantului cu privire la petitul: „anularea sentintei apelate 
și trimiterea spre rejudecare”, solicitând a fi respinsă ca fiind lipsită de interes; 
- Pe fond: solicităm respectuos  
• Respingerea apelului formulat de Evoque Textile SRL ca fiind neîntemeiat,  
• Menținerea în integralitate a Sentinței civile nr. 399 din data de 13.07.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-
a Civilă în dosarul nr. 1046/108/2019. 
7. Referitor la identificarea bunurilor mobile din averea debitorului 
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 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-au 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, administratorul 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 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 
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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 inventariere nr. 1879/24.06.2020, administratorul 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, respectiv nu a fost permis accesul în incinta sediului din 
Arad, str. Poetului nr. 93, nefiind prezent niciun reprezentant al SC Factory Studio Tex SRL.  
Având în vedere faptul că, reprezentantul legal al Factory Studio Tex SRL nu a răspuns solicitărilor administratorului 
judiciar, subscrisa a comunicat somația nr. 2017/07.07.2020 către Baimpex International SRL în calitate de asociat al 
Factory Studio Tex SRL, prin care a comunicat următoarele: „Vă solicităm să predați administratorului judiciar al 
debitorului Dialma SRL Consultant Insolvență SPRL, în cel mai scurt timp posibil toate bunurile și actele contabile 
aparținând debitorului sc dialma srl, situate în incinta sediului social al Factory Studio Tex SRL din Arad, str. Poetului, 
nr. 93, jud. Arad. În acest sens, vă notificăm cu privire la faptul că, în data de 20.07.2020, ora 12:00, urmează să 
efectuăm inventarierea patrimoniului debitorului SC Dialma SRL, în conformitate cu disp. art. 101 din Legea nr. 
85/2014, respectiv vă solicităm să permiteți accesul reprezentanților administratorului judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, la sediul societății dumneavoastră 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, precum și actele contabile ale 
debitorului. În caz contrar, veţi răspunde pentru orice prejudicii patrimoniale cauzate de această faptă ilegală, subscrisa 
urmând a lua măsurile legale ce se impun.”  
Somația nr. 2017/07.07.2020 comunicată către Baimpex International SRL a fost trimisă prin poștă cu confirmare de 
primire cu conținut declarat nr. VA39996648123 – plic returnat cu mențiunea „avizat lipsă domiciliu”.  
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat adresa nr. 2015/07.07.2020 către Union Cotton Europe Trading SRL 
în calitate de locatar al bunului imobil aflat în proprietatea Factory Studio Tex SRL, situat la adresa Arad, str. Poetului, 
nr. 93, jud. Arad, prin care a comunicat următoarele: „Vă notificăm cu privire la faptul că, în data de 20.07.2020, ora 
12:00, urmează să efectuăm inventarierea patrimoniului debitorului SC Dialma SRL, în conformitate cu disp. art. 101 
din Legea nr. 85/2014. Pe această cale, vă rugăm respectuos, să permiteți 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, precum și actele contabile ale debitorului. De asemenea, în situația în care dețineți o listă/proces-verbal de 
predare-primire/proces-verbal de custodie, sau orice alte înscrisuri cu privire la situația acestor bunuri, vă rugăm să ni le 
puneți la dispoziție.” 
Adresa nr. 2015/07.07.2020 comunicată către Union Cotton Europe Trading SRL a fost trimisă prin poștă cu confirmare 
de primire cu conținut declarat nr. VA39996648113 – plic returnat cu mențiunea „avizat lipsă domiciliu”. 
În data de 20.07.2020 administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL s-a deplasat în Arad, la sediul social al 
Factory Studio Tex SRL situat în Arad, str. Poetului, nr. 93, jud. Arad, neidentificând însă reprezentanții societății 
Factory Studio Tex SRL sau a reprezentantul legal al locatarului Union Cotton Europe Trading SRL, conform 
procesului-verbal de inventariere nr. 2176/20.07.2020.  
Menționăm faptul că, împotriva societății Factory Studio Tex SRL a fost formulată cererea de deschidere a procedurii 
insolvenței de către societatea de contabilitate Ibras Consulting SRL, aceasta constituind obiectul dosarului nr. 
864/108/2020.  
Prin Sentința civilă nr. 435/2020 din data de 29.07.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 864/108/2020, a 
fost admisă cererea formulată de către creditoarea SC Ibras Consulting SRL, cu sediul în loc. Săcele, de deschidere a 
procedurii generale de insolvenţă, în temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv s-a dispus deschiderea 
procedurii generale împotriva debitorului S.C. Factory Studio Tex SRL. În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 
85/2014 a fost numit administrator judiciar provizoriu Business Suport Soluţions SPRL. 
Administratorul judiciar a comunicat prin e-mail adresa nr. 2612/19.08.2020 către administratorul judiciar al societății 
Factory Studio Tex SRL Business Support Solutions SPRL prin care a solicitat informații dacă la sediul social al 
Factory Studio Tex SRL din Arad, str. Poetului, nr. 93, jud. Arad se regăsesc în prezent bunurile mobile din averea 
debitorului Dialma SRL (menționate atât în Procesul-verbal de inventariere a patrimoniului SC Dialma SRL nr. 
104/28.01.2020, Procesul-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, respectiv Registrul inventar aferent lunii aprilie 2019, atașate prezentei adrese), respectiv a solicitat sprijinul în 
vederea recuperării bunurilor mobile din averea debitorului Dialma SRL situate la sediul social al Factory Studio Tex 
SRL din Arad, str. Poetului, nr. 93, jud. Arad.  
Deși administratorul judiciar Business Support Solutions SPRL a confirmat primirea adrese nr. 2612/19.08.2020, acesta 
nu a răspuns solicitărilor subscrisei. 
Din cuprinsul raportului de activitate nr. 5152/19.08.2020 publicat în BPI nr. 13724/21.08.2020 și a raportului de 
activitate nr. 5291/25.08.2020 publicat în BPI nr. 13949/27.08.2020, rezultă faptul că administratorul judiciar Business 
Support Solutions SPRL a fost în imposibilitate de a efectua inventarierea bunurilor la sediul social al Factory Studio 
Tex SRL. 
Menționăm faptul că, prin Hotărârea din data de 02.09.2020, pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 864/108/2020 
a fost aprobat raportul întocmit de către administrator judiciar provizoriu Busines Suport Soluţions SPRL, respectiv s-a 
dispus începerea procedurii falimentului debitorului Factory Studio Tex SRL. 
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În conformitate 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.  
Administratorul judiciar a comunicat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad cererea nr. 2862/08.09.2020 cu 
privire la comunicarea numărului dosarului penal astfel constituit și încunoștiințarea subscrisei cu privire la efectuarea 
oricărui act de urmărire penală.  
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39871343480 către 
Inspectoratul de Poliție al Județului Arad Serviciul de Investigații Criminale cererea nr. 1701/11.06.2020 prin care a 
solicitat identificarea și imobilizarea bunurilor mobile aflate în proprietatea SC Dialma SRL: 
- Autoturism Marca FIAT, 199 BXD1B PUNTO, an fabricație 2006, nr. identificare ZFA19900001130112, nr. 
înmatriculare: AR09YXN, serie motor 1386016, data dobândire 27.07.2009; 
- Autoturism Marca FIAT, 199 BXD1B PUNTO, an fabricație 2006, nr. identificare ZFA19900001129240, nr. 
înmatriculare: AR09YXO, serie motor 1362531, data dobândire 27.07.2009; 
- Autoturism Marca FIAT, nr. identificare ZFA22300005206753, nr. înmatriculare: AR06PNR, serie motor 3614761, 
data dobândire 31.08.2003; 
- Autoutilitară marca FORD, FDEY TRANZIT, an fabricație 2004, nr. identificare WF0PXXBDFP4A50364, nr. 
înmatriculare: AR90MDI, data dobândire 22.05.2018, 
respectiv comunicarea acestui fapt către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat 
coordonator ec. Popescu G..  
De asemenea, administratorul judiciar a transmis somația nr. 2014/07.07.2020,  prin poștă cu confirmare de primire 
către administratorul debitorului Dialma SRL dl. Tito R. la adresa de domiciliu al acestuia din -, prin care a comunicat 
următoarele: „[…] vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil arhiva contabilă a 
debitorului SC Dialma SRL. De asemenea, vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp 
posibil toate bunurile aflate în averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 
85/2014. Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 o 
constituie aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic. Este 
important de precizat că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și a disponibilităților bănești existente 
în averea debitorului SC Dialma SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și 
penale. [...]”. Până la data prezentului raport de activitate, administratorul Tito R. nu a răspuns solicitărilor 
administratorului judiciar. 
8. Referitor la recuperarea creanțelor societății Dialma SRL 
Urmare analizei bazei de date contabilă în format electronic a societății Dialma SRL, predată administratorului judiciar 
dna Verdeață R., subscrisa a indentificat creanța de recuperat de la Remat MG SA Arad în sumă de 1.923,00 lei. 
Astfel, administratorul judiciar a formulat și înaintat către Judecătoria Arad Cererea de chemare în judecată a societății 
Remat MG SA, prin care a solicitat: 
- obligarea pârâtei la plata către SC Dialma SRL a debitului restant în sumă de 1.923,00 lei reprezentând contravaloare 
deșeu carton și fier vechi, conform următoarelor facturi fiscale: factura fiscală nr. 87/22.09.2017, în valoare de 188,00 
lei, scadentă la data de 22.09.2017; factura fiscală nr. 111/22.12.2017, în valoare de 63,00 lei, scadentă la data de 
22.12.2017; factura fiscală nr. 6/20.06.2018, în valoare de 389,00 lei, scadentă la data de 20.06.2018; factura fiscală nr. 
11/06.07.2018, în valoare de 1.064,00 lei, scadentă la data de 06.07.2018; factura fiscală nr. 811/12.02.2019, în valoare 
de 171,00 lei, scadentă la data de 12.02.2019; factura fiscală nr. 911/13.02.2019, în valoare de 48,00 lei, scadentă la 
data de 13.02.2019 
- obligarea pârâtei la plata dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 422,97 lei, calculată de la data scadenței până la 
data de 06.08.2020, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare până la data efectivă a plății;  
- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 12586/55/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Arad, până la data prezentului raport de 
activitate nefiind stabilit primul termen de judecată.  
Menționăm faptul că, societatea Remat MG SA a solicitat comunicarea contului unic de insolvență al Dialma SRL în 
vedere achitării debitului restant. 
Astfel, pârâta Remat MG SA, a plătit debitul restant în sumă de 1.923,00 lei și dobânda legală penalizatoare calculată 
până la data efectivă a plății (27.08.2020) în sumă de 433,44 lei, solicitate prin cererea de chemare în judecată în contul 
unic de insolvență al Dialma SRL deschis la Banca Transilvania Cont lei IBAN RO85 BTRL RONC RT0V 2515 3302.  
Ulterior verificării încasării debitului și a dobânzii legale penalizatoare în cuantum total de 2.356,44 lei, administratorul 
judiciar a formulat în temeiul art. 406 alin. (1) și (2) Noul Cod de procedură civilă și a depus la dosarul nr.  
12586/55/2020 Cererea de renunțare la judecarea cauzei, având în vedere recuperarea integrală a creanței. 
De asemenea, din analiza bazei de date contabile predată de Verdeață R., admninistratorul judiciar a identificat factura 
fiscală nr. 801/17.12.2018 în valoare de 500,99 lei prin care a fost vândut din averea debitorului Dialma SRL bunul 
mobil Dacia Break către clientul Gyorgy R. A.. Astfel, administratorul judiar a solicitat prin adresa nr. 2628/20.08.2020 
către Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, comunicarea adresei de domiciliu/reședință și datele de identificare 
a numitului Gyorgy R. A., identificat prin CNP -, în calitate de debitor al societății Dialma SRL, în vederea formulării 
cererii de chemare în judecată. 
10. Referitor la recuperarea creanței deținute împotriva debitorului Factory Studio Tex SRL 
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Având în vedere faptul că, prin Sentința civilă nr. 435/2020 din data de 29.07.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în 
dosarul nr. 864/108/2020, în temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 s-a dispus deschiderea procedurii generale 
împotriva debitorului S.C. Factory Studio Tex SRL, fiind stabilit termenul-limită de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor împotriva averii debitorului Factory Studio Tex SRL la data de 11.09.2020, subscrisa a depus prin poștă la 
dosarul nr. 864/108/2020, în temeiul art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, Cererea de admitere a creanței născute 
înainte de deschiderea procedurii generale de insolvență prin intermediul căreia a solicitat înscrierea sub condiție în 
Tabelul preliminar de creanţe al debitoarei Factory Studio Tex SRL – în insolvență, in insolvency, en procedure 
collective, cu sediul social în Arad, str. Poetului, nr. 93, jud. Arad, având CUI 38994187, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/363/2018, conform Sentinței civile nr. 435 din data de 
29.07.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 864/108/2020, a creanței societății Dialma 
SRL în cuantum total de 300.000 EURO, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 
„creanță chirografară”, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 1046/108/2019/a3 aflat pe rolul Tribunalului Arad, 
Secția a II-a Civilă. Menționăm faptul că, prezenta cerere de admitere a creanței a fost comunicată și direct către 
administratorul judiciar al societății Factory Studio Tex SRL prin e-mail. 
11. Referitor la valorificarea imobilizărilor financiare deținute de Dialma SRL 
În conformitate cu măsurile de reorganizare prevăzute prin Planul de reorganizare a activității debitorului Dialma SRL, 
aprobat prin Sentința civilă nr. 399 din data de 13.07.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 1046/108/2019, respectiv în conformitate cu regulamentul de valorificare aprobat de Adunarea Generală a 
Creditorilor Dialma SRL, administratorul judiciar a procedat la expunerea pe piață în vederea valorificării imobilizărilor 
financiare în număr de 262.179 de părți sociale reprezentând o cotă de participare de 98,994%, deținute de Dialma SRL 
în capitalul social al societății Prexton SRL cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, CUI 
14361935, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/850/2001, în valoare totală de 
220.104 EUR, la cursul BNR din data plății (reprezentând 100% din preţul de pornire stabilit prin raportul de evaluare), 
respectiv 0,84 EURO exclusiv TVA /parte socială. 
Astfel, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, au fost organizare următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 24.07.2020 la 100% din prețul de pornire.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Municipiului Arad; 
• în ziarul Național din data de 17.07.2020; 
• la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Administratorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece părțile sociale oferite spre vânzare, drept pentru care 
a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 2234/24.07.2020.  
2. Licitația publică organizată în data de 07.08.2020 la 100% din prețul de pornire.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Municipiului Arad; 
• în ziarul Național din data de 17.07.2020; 
• la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Administratorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece părțile sociale oferite spre vânzare, drept pentru care 
a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 2421/07.08.2020.  
3. Licitația publică organizată în data de 21.08.2020 la 100% din prețul de pornire.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
• la Primăria Municipiului Arad; 
• în ziarul Național din data de 17.07.2020; 
• la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Administratorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece părțile sociale oferite spre vânzare, drept pentru care 
a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 2663/21.08.2020.  
4. Licitația publică organizată în data de 04.09.2020 la 100% din prețul de pornire.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.imediat.ro, 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumatate.ro; 
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• la Primăria Municipiului Arad; 
• în ziarul Național din data de 17.07.2020; 
• la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Administratorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
judeţul Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece părțile sociale oferite spre vânzare, drept pentru care 
a fost încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 2775/04.09.2020. 
12. 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 692,39 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 
12 C.N. Poșta Română SA DIV00005182 09.06.2020 7.32 lei comunicare adresă către Factory Studio Tex SRL 
13 C.N. Poșta Română SA DIV00005336 12.06.2020 7.72 lei comunicare somație către Verdeață R. 
14 C.N. Poșta Română SA DIV00005335 12.06.2020 10.70 lei comunicare cerere către IPJ Arad 

15 C.N. Poșta Română SA DIV00006232 07.07.2020 30.00 lei 
comunicare somație către administratorul social 

al debitorului 

16 C.N. Poșta Română SA DIV00006236 07.07.2020 7.32 lei 
comunicare adresă către Union Cotton Europe 

Trading SRL 

17 C.N. Poșta Română SA DIV00006237 07.07.2020 7.32 lei 
comunicare somație către Baimpex International 

SRL 

18 SC Olimpiq Media SRL  PBL 19407 17.07.2020 70.23 lei 
publicare anunț licitație publică în ziarul 

Național din data de 17.07.2020 

19 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1318022 27.07.2020 20.00 lei 

solicitare informații Factory Studio Tex SRL - 
Adresa-Furnizare informații nr. 

1318022/27.07.2020 
20 C.N. Poșta Română SA DIV00006986 29.07.2020 10.92 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 
21 C.N. Poșta Română SA DIV00007114 31.07.2020 13.02 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 

22 C.N. Poșta Română SA DIV00007311 07.08.2020 10.70 lei 
comunicare cerere de chemare în judecată către 

Judecătoria Arad 

23 
Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate 
Imobiliară 

ANCPI 281446 02.09.2020 20.00 lei taxă extras de carte funciară  

24 
Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate 
Imobiliară 

ANCPI 281457 02.09.2020 20.00 lei taxă extras de carte funciară  

25 C.N. Poșta Română SA DIV00008294 08.09.2020 10.70 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din cadrul procedurii generale de insolvență 
692.39 lei 

 
13. Referitor la retribuția persoanelor de specialitate 
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 de observație de 250 lei/lună + TVA (calculat pentru perioada 10.02.2020-13.07.2020) și restant la 
plată este de: 250 lei * 5 luni * TVA + 125 lei exclusiv TVA = 1.636.25 lei; 
- aferent perioadei de reorganizare judiciară de 4500 lei/lună + TVA (calculat pentru perioada 13.07.2020 – 13.08.2020) 
și restant la plată este de: 5.355 lei. 
Retribuția fixă a administratorului judiciar va fi încasată conform prevederilor din planul de reorganizare. 
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 în vederea stabilirii valorii unei părți sociale și valoarea totală a aportului la capitalul 
social al SC Prexton SRL deținut de către debitoarea SC Dialma SRL este de 1.900 lei, inclusiv TVA - neachitat.  
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De asemenea, au fost achitate următoarele onorarii: 
• onorariul de 1.000,00 lei către expertul contabil Gyuricza M. A. desemnat în dosarul nr. 1046/108/2019/a3, conform 
ordin de plată nr. 1/20.08.2020; 
• onorariul de 1.000,00 lei către expertul evaluator Buftea M. desemnat în dosarul nr. 1046/108/2019/a3, conform ordin 
de plată nr. 2/20.08.2020. 
14. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să acorde un nou termen de judecată, în vederea 
continuării procedurii de reorganizare judiciară a debitorului Dialma SRL, soluționarea dosarelor nr. 1046/108/2019/a1, 
nr. 1046/108/2019/a3, nr. 1046/108/2019/a4, nr. 1046/108/2019/a5, identificarea bunurilor mobile din averea 
debitorului și îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


