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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 2906 Din data de 11.09.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 471/30/2014; Tribunal Timiș, Secţia a II - a Civilă. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256-448044. 
Programul arhivei/registraturii instanţei 08:30-12:30. 
3. Debitor: SC Diana Trading SRL, CUI 14734058; Sediul social: Timișoara, str. Haga, nr. 12, județul Timiș; Număr de 
ordine în Registrul Comerţului J35/991/2002.  
4. Lichidator judiciar - societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Global Money Recovery 
IPURL, cu sediul în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, ap. 14, jud. Bihor, RSP 0337/2008, CUI 23324014, prin 
av. Ţiril H. C., și Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul profesional ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiş, CUI 31215824, atribut fiscal RO, înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220.827 sau 0745.267.676. 
5. Subscrisa, societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Global Money Recovery IPURL 
și Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Diana Trading SRL, conform 
Încheierii nr. 1093 din data de 18.06.2015, pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
471/30/2014, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, comunică: Raportul de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2006, privind debitorul SC Diana Trading SRL. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 
Raport de activitate al debitorului SC Diana Trading SRL, privind descrierea modului de îndeplinire a 

atribuțiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006  
Număr dosar 471/30/2014, Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: consorțiul format din Global Money Recovery IPURL și Consultant Insolvenţă SPRL. 
Debitor: SC Diana Trading SRL. 
I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Raportul de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 21 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2006, privind debitorul SC Diana Trading SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, nr. 
698/28.02.2020 pentru termenul de judecată din data de 05.03.2020, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 4241/02.03.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-activitate-SC-Diana-Trading-SRL-05.03.2020.pdf  
Împotriva acestui raport de activitate nu au fost formulate contestaţii. 
II. Referitor la dosarul derivat nr. 471/30/2014/a5 
Lichidatorul judiciar a formulat o acţiune în anularea Promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare redactată în data de 
04.10.2012 de către av. Tănăsoiu G., încheiată între pârâta Botescu F. M., în calitate de promitentă – vânzătoare şi SC 
Diana Trading SRL, în calitate de promitentă – cumpărătoare, având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate 
asupra unei cote de 1/3 din imobilul înscris în CF nr. 400433-Remetea Mare, cu nr. cad/nr. top. CAD: F1077/2/1, 
acţiune înregistrată la Grefa Tribunalului Timiş la data de 01.09.2015, obiect al dosarului derivat nr. 471/30/2014/a5. La 
primul termen, în data de 19.11.2015, Tribunalul Timiş amână cauza pentru data de 28.01.2016 pentru a se formula şi 
depune la dosarul cauzei întâmpinare. La termenul din  28.01.2016, Tribunalul Timiş amână din nou cauza pentru 
întocmirea unui raport de expertiza, stabilind un nou termen procesual la data de 12.05.2016. La termenul de judecată 
din data de 23.03.2017, prin intermediul Sentinței comerciale nr. 313/2017, judecătorul – sindic a admis acțiunea 
lichidatorului judiciar. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare silită a sentinței anterior menționate. 
Conform Încheierii civile nr. 1976/18.02.2020 pronunțată de Judecătoria Timișoara, Secția I Civilă în dosarul nr. 
3441/325/2020, a fost admisă cererea formulată de petentul Birou Executor Judecătoresc Brad T. Gh., respectiv a fost 
încuviințată executarea silită pornită în dosarul execuțional nr. 20/EX/2020, ca urmare a cererii formulate de Diana 
Trading SRL prin lichidator judiciar, în baza titlului executoriu reprezentat de Sentința Comercială nr. 313/23.03.2017 
pronunțată de către Tribunalul Timiș în dosarul nr. 471/30/2014/a5 pentru recuperarea sumei de 34.000 euro și dobânda 
legală penalizatoare, calculată de la data de 31.12.2014 și până la data plății efective a sumei în discuție și 2.500 lei 
reprezentând cheltuieli de judecată, a taxelor, onorariului executoriului judecătoresc, a cheltuielilor de executare silită și 
a cheltuielilor de judecată, a penalităților de întârziere și a tuturor celorlalte cheltuieli ocazionate de executare silită, 
prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Diana Trading SRL în 
data de 25.09.2019, la ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea situației dosarului penal nr. 3550/P/2016. 
(2). Mandatarea de către Adunarea Generală a Creditorilor a unui creditor în vederea formulării în prezenta cauză a unei 
plângeri împotriva soluției de neurmărire sau netrimitere în judecată în temeiul art. 340 din NCPP și să își însușească 
prezentul demers judiciar prin formularea unei plângeri prealabile astfel cum prevăd disp. art. 241 CP.” 
Din Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Diana Trading 
SRL din data de 25.09.2019, publicat în BPI nr. 17535/23.09.2019 se rețin următoarele: 
• Lichidatorul judiciar a formulat o acţiune în anularea Contractului de consultanţă nr. 1/03.01.2006, încheiat între 
pârâtul Bogdan Ș. R., în calitate de consultant şi SC Diana Trading SRL, în calitate de client şi implicit anularea 
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operaţiunilor comerciale/plăţilor  în sumă de 656.839,77 lei efectuate de către debitoare către pârâtul Bogdan Ș. R. prin 
dispoziţii de plată ce face obiect al dosarului derivat nr. 471/30/2014/a6.  
• La termenul de judecată din data de 10.03.2016, judecătorul-sindic a dispus înaintarea înscrisurilor ce au fost 
defăimate, în copie și a încheierii de ședință din data de 10.03.2016 către Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, 
pentru efectuarea cercetărilor ce se impun pentru înscrierea în fals. 
Astfel, la data de 31.03.2016 Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a fost sesizat prin încheierea din data de 
10.03.2016 din dosarul nr. 471/30/2014/a6 de către Tribunalul Timiș, în vederea efectuării de cercetări pentru 
constatarea autenticității contractului de consultant nr. 1 din 03.01.2006, încheiat între Bogdan Ș. R. și SC Diana 
Trading SRL, precum și a celor 130 de dispoziții de plată emise în baza acestui contract de consultanță, documente 
despre care Bogdan A. M., soția lui Bogdan Ș. R., a declarat că sunt false, fiind astfel constituit dosarul penal nr. 
3550/P/2016. 
• De asemenea, la data de 17.01.2017 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a fost înregistrată sub nr. 
375/P/2017 plângerea penală formulată de subscrisa lichidator judiciar - societăţi profesionale de practicieni în 
insolvenţă asociate prin contract Consultant Insolvenţă SPRL şi Global Money Recovery SPRL, al  debitoarei SC Diana 
Trading SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, a formulat împotriva numitului Botescu I. E., pentru săvârșirea 
infracțiunii prevăzute de art. 241 din Noul Cod Penal – Bancrută frauduloasă şi 326 din Noul Cod Penal – Fals în 
declaraţii. 
• Prin Ordonanța nr. 3550/P/2016 a organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Timiș – Serviciul de Investigare a 
Criminalității Economice din data de 04.07.2016 s-a dispus începerea urmării penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 CP. 
• La data de 14.03.2017, prin ordonanța nr. 375/P/2017 a organului de cercetare penală din cadrul IPJ Timiș – Serviciul 
de Investigare a Criminalității Economice s-a dispus începerea urmării penale cu privire la faptă sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 CP și fals în declarații, prev. de art. 326 CP. 
• Ulterior, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara din data de 31.05.2017 s-a dispus reunirea 
cauzelor, respectiv a dosarului penal nr. 375/P/2017 la dosarul penal nr. 3550/P/2016. 
• Prin ordonanța organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității 
Economice din data de 04.07.2017 s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în 
înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 CP cu aplicarea art. 35 alin. (1) CP, constând în săvârșirea unui număr 
de 131 de înscrisuri sub semnătură privată, iar prin ordonanța organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Timiș – 
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din data de 04.10.2017 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a 
unei din faptele pentru care s-a început urmărirea penală din infracțiunea de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 CP 
în infracțiunea de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din CP. 
• În temeiul art. 315 alin. 1 lit. b CPP rap. la art. 16 alin. 1 lit. c CPP (pentru pct. 1-3), art. 315 alin.'l lit. b CPP rap. la 
art. 16 alin. 1 lit. b teza I CPP (pentru pct. 4), art. 63 alin. 1 rap. la art. 46 alin. 1 CPP (pentru pct. 5), art. 315 alin. 2 lit. 
d CPP (pentru pct. 6), prin Ordonanța din data de 20.06.2019 pronunțată în dosarul nr. 3550/P/2016, s-a dispus: 
1. Clasarea cauzei având ca obiect săvârșirea de către suspectul Botescu I. E., a infracțiunilor de fals în înscrisuri sub 
semnătură privată, în formă continuată (131 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 CP cu aplic. art. 35 alin. 1 CP și 
bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. 1 lit. b CP, ambele cu aplic art. 38 alin. 1 CP. 
2. Clasarea cauzei având ca obiect săvârșirea de către suspecta P. V., a complicității la infracțiunea de fals în înscrisuri 
sub semnătură privată, în formă continuată (130 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 CP rap. La art. 322 alin. 1 CP cu 
aplic. art. 35 alin 1 CP. 
3. Clasarea cauzei având ca obiect săvârșirea de către suspecta V. M. L., a complicității la infracțiunea de fals în 
înscrisuri sub semntărură privată, în formă continuată (130 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 CP rap. La art. 322, 
alin. 1 CP cu aplic. art. 35 alin. 1 CP. 
4. Clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de fals în declarații, prev. de art. 326 CP. 
5. Disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii de către autori necunoscuți a infracțiunilor de 
fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (131 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 CP cu aplic. 
art. 35 alin. 1 CP (falsificarea, prin contrafacerea subscrierii, a contractului de consultanță nr. 1 din 03.01.2006, încheiat 
între Bogdan Ș. R. și SC Diana Trading SRL, precum și a celor 130 de dispoziții de plată aferente acestui contract), sens 
în care, după pronunțarea de către judecătorul de cameră preliminară a soluției date urmare a sesizării potrivit pct.6 al 
dispozitivului, un exemplar al ordonanței împreună cu dosarul cauzei se va înainta IPJ Timiș – Serviciul de Investigare 
a Criminalității Economice, în vederea continuării cercetării. 
6. Sesizarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Timișoara în vederea desființării totale a 
următoarelor înscrisuri (aflate în original, în plicul de la fila 285): 
- contractul de consultanță nr. 1/03.01.2006 încheiat între Bogdan Ș. R. și SC Diana Trading SRL; 
- dispozițiile de plată aferente contractului de consultanță nr. 1/03.01.2006 încheiat între Bogdan Ștefan Rosano și SC 
Diana Trading SRL, anume: 1/06.01.2014; 2/07.01.2014; 4/08.01.2014; 7/09.01.2014; 9/10.01.2014; 11/13.01.2015; 
13/14.01.2014; 15/15.01.2014; 17/16.01.2014; 19/17.01.2014; 21/20.01.2014; 23/21.01.2014; 25/22.01.2015; 
27/23.01.2014; 29/24.01.2014; 31/27.01.2014; 33/28.01.2015; 35/29.01.2015; 37/30.01.2014; 39/31.01.2014; 
40/03.02.2014; 41/04.02.2014; 42/05.02.2014; 43/06.02.2014; 44/07.02.2014; 45/10.02.2014; 46/11.02.2014; 
47/12.02.2014; 48/13.02.2014; 49/14.02.2014; 50/17.02.2014; 51/18.02.2014; 52/19.02.2014; 53/20.02.2014; 
54/21.02.2014; 55/24.02.2014; 56/25.02.2014; 57/26.02.2014; 58/27.02.2014; 59/28.02.2014; 60/03.03.2014; 
61/04.03.2014; 62/05.03.2014; 63/06.03.2014; 64/07.03.2014; 65/10.03.2014; 66/11.03.2014; 67/12.03.2014; 
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68/13.03.2014; 69/14.03.2014; 70/17.03.2014; 71/18.03.2014; 72/19.03.2014; 73/20.03.2014; 74/21.03.2014; 
75/24.03.2014; 76/25.03.2014; 77/26.03.2014; 78/27.03.2014; 79/28.03.2014; 80/31.03.2014; 31/01.04.2014; 
82/02.04.2014; 83/03.04.2014; 84/04.04.2014; 85/07.04.2014; 86/08.04.2014; 87/09.04.2014; 88/10.04.2014; 
89/11.04.2014; 90/14.04.2014; 91/15.04.2014; 92/16.04.2014; 93/17.04.2014; 94/18.04.2014; 95/21.04.2014; 
96/22.04.2014; 97/23.04.2014; 98/24.04.2014; 99/25.04.2014; 100/28.04.2014; 101/29.04.2014; 102/30.04.2014; 
103/01.05.2014; 104/02.05.2014; 105/05.05.2014; 106/06.05.2014; 107/07.05.2014; 108/08.05.2014; 109/09.05.2014; 
110/12.05.2014; 111/13.05.2014; 112/14.05.2014; 113/15.05.2014; 114/16.05.2014; 115/19.05.2014; 116/20.05.2014; 
117/21.05.2014; 118/22.05.2014; 119/23.05.2014; 120/26.05.2014; 121/27.05.2014; 122/28.05.2014; 123/29.05.2014; 
124/30.05.2014; 125/22.07.2014; 126/23.07.2014; 127/25.08.2014;K 128/28.08.2014; 129/29.08.2014; 130/01.09.2014; 
131/02.09.2014; 132/03.09.2014; 133/04.09.2014; 134/07.09.2014; 135/08.09.2014; 136/09.09.2014; 137/10.09.2014; 
138/11.09.2014; 139/14.09.2014; 141/15.09.2014; 142/16.09.2014; 143/17.09.2014; 144/18.09.2014; 145/21.09.2014; 
146/22.09.2014; 147/08.10.2014; 148/10.10.2014; 149/10.11.2014; 150/11.11.2014. 
7. În temeiul art. 275 alin. 4 CPP rap. La art. 275 alin. 3 CPP, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. 
8. În temeiul art. 316 alin. 1 CPP, prezenta ordonață se comunică suspecților Botescu I. E., V. M. L. și P. V., 
presoanelor juridice care au făcut sesizarea, Global Money Recovery SPRl, la sediul din Oradea, str. Horea, nr. 42, jud. 
Bihor, Consultant Insolvență SPRL, la sediul din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, precum și 
instanței de judecată din cadrul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, învestită cu soluționarea cauzei nr. 
471/30/2014. 
9. Cu drept de plângere împotriva soluției de clasare în termen de 20 de zile de la data comunicării ordonanței, la 
procurorul ierarhic superior, potrivit art. 339 CPP.  
• Lichidatorul judiciar a formulat plângere împotriva Ordonanţei de clasare din data de 20 iunie 2019 emisă de către 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara – procuror D. O., în dos. nr. 3550/P/2016, prin intermediul căreia a solicitat 
infirmarea ordonanţei în discuţie şi redeschiderea urmăririi penale, dat fiind faptul că nu s-a efectuat o cercetare 
completă, nu s-au respectat norme de procedură imperative, motivarea este contradictorie. 
• Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată Ordonanța de respingere a plângerii din data de 27.08.2019 pronunțată în 
dosarul nr. 165/II/2/2019 de Parchetul de pe Lângă Judecătoria Timișoara, fiind concomitent obligat la cheltuieli 
judiciare în sumă de 100 lei. 
• Prin Ordonanța de respingere a plângerii pronunțată de Parchetul de pe lângă Judecătoriei Timișoara în data de 
27.08.2019 în dosarul nr. 165/II/2/2019, s-a dispus: 
1. Respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulată de Global Money Recovery și Consultant Insolvență SPRL, 
împotriva Ordonanței din dosarul nr. 3550/P/2016 din 20.06.2019, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara. 
2. În temeiul art. 275 alin. 5, cheltuielile judiciare în cuantum de 200 lei vor fi suportate de petentele Global Money 
Recovery SPRL și Consultant Insolvență SPRL (câte 100 lei pentru fiecare petentă). 
3. Soluția se comunică petentei cu mențiunea că, în conformitate cu art. 340 alin. 1 CPP poate formula plângere 
împotriva ordonanței la Judecătoria Timișoara, în termen de 20 de zile de la comunicare. 
4. Un exemplar al prezentei ordonanțe împreună cu o copie a plângerii împotriva soluției procurorului formulată de SC 
Global Money Recovery SPRL și Consultant Insolvență SPRL se va trimite la IPJ Timiș – SICE în vederea efectuării de 
cercetări față de numiții: Botescu I. E., P. V. și V. M. L. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare, prev. de art. 
295 CP.  
• Având în vedere considerentele din cadrul Ordonanței de clasare, fiind apreciat că lichidatorul judiciar nu este parte 
vătămată și nu poate formula o plângere prealabilă, subscrisa a solicitat Adunării Generale a Creditorilor să mandateze 
un creditor în vederea formulării în prezenta cauză unei plângeri împotriva soluției de neurmărire sau netrimitere în 
judecată în temeiul art. 340 din NCPP și să își însușească prezentul demers judiciar prin formularea unei plângeri 
prealabile astfel cum prevăd disp. art. 241 CP. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.09.2019 au transmis punct de vedere în scris următorii 
creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș, creditor bugetar ce deține un procent de 1,17 % din totalul masei credale, 
conform Tabelului definitiv ajustat 1 de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Diana Trading SRL publicat în 
BPI nr. 8430/02.05.2017, a transmis punctul de vedere scris nr. 187.879/2015/23.09.2019 prin poșta electronică în data 
de 24.09.2019. 
Conform Procesului-verbal nr. 1090/25.09.2019, publicat în BPI nr. 17922/26.09.2019 având în vedere că nu s-a 
întrunit cvorumul prevăzut de disp. art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar constată că Adunarea 
Crditorilor se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Conform Hotărârii nr. 59/08.01.2020 pronunțată de Judecătoria Timișoara, în dosarul nr. 31674/325/2019, a fost admisă 
propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara în dosar 3550/P/2016. În baza art. 5491 alin. (5) 
lit. b C. proc. pen., dispune desființarea următoarelor înscrisuri, aflate în original, în plicul de la fila 285: - contractul de 
consultanţă nr. 1/03.01.2006 încheiat între Bogdan Ș. R. şi S.C. Diana Trading S.R.L - 130 de dispoziţiile de plată 
aferente contractului de consultanţă nr. 1/03.01.2006 încheiat între Bogdan Ș. R. şi S.C. Diana Trading S.R.L., anume: 
nr. 1/06.01.2014; nr. 2/07.01.2014; nr. 4/08.01.2014; nr. 7/09.01.2014; nr. 9/10.01.2014; nr. 11/13.01.2014; nr. 
13/14.01.2014; nr. 15/15.01.2014; nr. 17/16.01.2014; nr. 19/17.01.2014; nr. 21/20.02.2014; nr. 23/21.01.2014; nr. 
25/22.01.2014; nr. 27/23.01.2014; nr. 29/24.01.2014; nr. 31/27.01.2014; nr. 33/28.01.2014; nr. 35/29.01.2014; nr. 
37/30.01.2014; nr. 39/31.01.2014; nr. 40/03.02.2014; nr. 41/04.02.2014; nr. 42/05.02.2014; nr. 43/06.02.2014; nr. 
44/07.02.2014; nr. 45/10.02.2014. nr. 46/11.02.2014; nr. 47/12.02.2014; nr. 48/13.02.2014; 49/14.02.2014; nr. 
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50/17.02.2014; nr. 51/18.02.2014; nr. 52/19.02.2014; nr. 53/20.02.2014; nr. 54/21.02.2014; nr. 55/24.02.2014; nr. 
56/25.02.2014; 57/26.02.2014; nr. 58/27.02.2014; nr. 59/28.02.2014; nr. 60/03.03.2014; nr. 61/04.03.2014; nr. 
62/05.03.2014; nr. 63/06.03.2014; nr. 64/0703.2014;nr. 65/10.03.2014; nr. 66/11.03.2014; nr. 67/12.03.2014; nr. 
68/13.03.2014; nr. 69/14.03.2014; nr. 70/17.03.2014; nr. 71/18.03.2014; nr. 72/19.03.2014; 73/20.03.2014, nr. 
74/21.03.2014; nr. 75/24.03.2014; nr. 76/25.03.2014; nr. 77/26.03.2014; nr. 78/27.03.2014; nr. 79/28.03.2014; nr. 
80/31.03.2014; nr. 31/01.04.2014; nr. 82/02.04.2014; nr. 83/03.04.2014; nr. 84/04.04.2014; nr. 85/07.04.2014; nr. 
86/08.04.2014; 87/09.04.2014; nr. 88/10.04.2014; nr. 89/11.04.2014; nr. 90/14.04.2014; nr. 91/15.04.2014; nr. 
92/16.04.2014; nr. 93/17.04.2014; nr. 94/18.04.2014; nr. 95/21.04.2014; nr. 96/22.04.2014; nr. 97/23.04.2014; nr. 
98/24.04.2014; nr. 99/25.04.2014; nr. 100/28.04.2014; nr. 101/29.04.2014; nr. 102/30.04.2014; 103/01.05.2014; nr. 
104/02.05.2014; nr. 105/05.05.2014; nr. 106/06.05.2014; nr. 107/07.05.2014; nr. 108/08.05.2014; nr. 109/09.05.2014; 
nr. 110/12.05.2014; nr. 111/13.05.2014; 112/14.05.2014; nr. 113/15.05.2014, nr. 118/22.05.2014; nr. 119/23.05.2014, 
nr. 120/26.05.2014, nr.121/27.05.2014, nr. 122/28.05.2014, nr. 123/29.05.2014, nr. 124/30.05.2014, nr. 
125/22.07.2014, nr. 126/23.07.2014, nr. 127/25.08.2014, nr. 128/28.08.2014, nr. 129/29.08.2014, nr. 130/01.09.2014, 
nr. 131/02.09.2014, nr. 132/03.09.2014, nr. 133/04.09.2014, nr. 134/07.09.2014, nr. 135/08.09.2014, nr. 
136/09.09.2014, nr. 137/10.09.2014, nr. 138/11.09.2014, nr. 139/14.09.2014, nr. 141/15.09.2014, nr. 142/16.09.2014, 
nr. 143/17.09.2014, nr. 144/18.09.2014, nr. 145/21.09.2014, nr. 146/22.09.2014, nr. 147/08.10.2014, nr. 
148/10.10.2014, nr. 149/10.11.2014; nr. 150/11.11.2014. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare 
rămân în sarcina statului.  
Având în vedere desființarea documentelor contabile anterior menționate, lichidatorul judiciar va proceda la solicitarea 
predării numerarului astfel existent în casieria debitorului Diana Trading SRL de către administratorul Botescu I. E.. 
III. Situaţia creanţelor de încasat ale SC Diana Trading SRL: 
1. SC ICIM Arad SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 2613/108/2012, aflat pe rolul Tribunalului Arad, 
debitoarea este înscrisă în Tabel definitiv de creanțe publicat în BPI nr. 10665/04.06.2014 cu o creanţă chirografară în 
cuantum de 150.355,24 lei. La data de 20.08.2014, prin Sentința civilă nr. 749/20.08.2014 a fost confirmat planul de 
reorganizare al SC ICIM Arad SA. La data de 10.05.2017 prin Sentința civilă nr. 321/10.05.2017 este admisă cererea 
creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad, respectiv s-a dispus intrarea în procedura de faliment a debitoarei 
SC ICIM SA. Conform Tabelului definitiv consolidat actualizat al creanțelor SC ICIM Arad SA nr. 1280/02.10.2018 
publicat în BPI nr. 18686/05.10.2018, creanța creditoarei SC Diana Trading SRL nu mai este înscrisă la masa credală a 
debitoarei SC ICIM Arad SA. 
2. SC Societatea de Întreţinere şi Reparaţii Drumuri Timişoara SA – în insolvenţă, in insolvency, en procedure 
collective, dosar nr. 11008/30/2013, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, termen procesual 07.02.2019, SC Diana Trading 
SRL este înscrisă în Tabelul definitiv al creanțelor actualizat 03.04.2018* publicat în BPI nr. 7032/04.04.2018 cu o 
creanţă chirografară în cuantum de 2.358.699,62 lei, cf. Sentinței civilă nr. 550/19.04.2016 pronunțată în dosarul nr. 
11008/30/2013/a2. În data de 09.11.2018 Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Societatea de Întreținere și 
Reparații Drumuri Timișoara SA a aprobat planul de reorganizare propus și modificat conform Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor SC SIRDT SA din data de 08.11.2017 și depus la dosarul cauzei la data de 
30.03.2018. Conform Planului de distribuire a creanțelor anexat Planului de reorganizare aprobat, nu sunt prevăzute 
distribuiri de sume către creditorul SC Diana Trading SRL.  
3. SC Construcţii Căi Ferate şi Alte Căi de Comunicaţii SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 
6351/105/2010, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, termen procesual 21.04.2016  (SC Diana Trading SRL este înscrisă 
în Tabelul definitiv consolidat al creanţelor publicat în BPI 18158/01.11.2013 cu rang de creanţă chirografară în 
cuantum de 66.171,10 lei). Prin intermediul Hotărârii nr. 472/21.04.2016 a admis cererea formulată de lichidatorul 
judiciar Via Insolv SPRL, iar în temeiul art. 132 alin. (2) din Legea privind procedura insolvenţei, s-a dispus închiderea 
procedurii falimentului debitorului SC Construcţii Căi Ferate şi Alte Căi de Comunicaţii SA. S-a dispus radierea 
debitorului din registrul comerţului.  
4. SC Alinvenst SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 851/30/2014, aflat pe rolul Tribunalului Timiş. 
SC Diana Trading SRL deţine o creanţă chirografară în cuantum de 5.020,00 lei, fapt constatat din Adresa nr. 
943/12.05.2015 transmisă lichidatorului judiciar de către SC Urban şi Asociaţii SRL (în calitate de mandatar al 
debitoarei conform Contract de Mandat). Conform Hotărârii nr. 230/01.03.2018, s-a dispus închiderea procedurii 
simplificate de insolvență. 
5. Marfin Leasing IFN SA, SC Diana Trading SRL deţine un debit restant şi prescris în cuantum de 37.267,31 lei, fapt 
constatat din Adresa nr. 944/12.05.2015 transmisă lichidatorului judiciar de către SC Urban şi Asociaţii SRL (în calitate 
de mandatar al debitoarei conform Contract de Mandat). Conform informaţiilor primite de la SC Urban şi Asociaţii 
SRL, în calitate de mandatar al SC Diana Trading SRL în recuperarea prezentei creanţe, s-a încercat o recuperare 
exclusiv amiabilă, la solicitarea administratorului statutar, dn-ul Botescu I. E.. În urma convocării la conciliere a Marfin 
Leasing IFN SA, societatea de leasing a transmis adresa nr. 6478/02.03.2011 prin care informa mandatarii că nu va 
recunoaşte debitul, întrucât s-a efectuat deja transferul dreptului de proprietate către SC Diana Trading SRL asupra 
autoturismului Volvo XC70 D5, cu nr. de înmatriculare B 96 AKZ şi costurile reparaţiilor efectuate la acest autovehicul 
rămân în sarcina acesteia. 
6. SC Rosturi Dilatație SRL, SC Diana Trading SRL deţine un debit în cuantum de 48.993,59 lei, fapt constatat din 
Adresa nr. 945/12.05.2015 transmisă lichidatorului judiciar de către SC Urban şi Asociaţii SRL (în calitate de mandatar 
al debitoarei conform Contract de Mandat). Conform informaţiilor primite de la SC Urban şi Asociaţii SRL, în calitate 
de mandatar al SC Diana Trading SRL în recuperarea prezentei creanţe, s-a încercat o recuperare pe cale amiabilă care 
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însă nu s-a înregistrat un rezultat favorabil, aşa că mandatarul s-a adresat instanţei. Iniţial s-a formulat ordonanţă de 
plată, dosar nr 38576/4/2012, ce a fost respinsă ca neîntemeiată în data de 19.03.2013, ulterior formulându-se o acţiune 
pe fond având ca obiect „rezoluţiune contract”, dosar nr. 15770/4/2013. Cererea a fost anulată ca netimbrată, având în 
vedere refuzul administratorului SC Diana Trading SRL dl. Botescu I. E. de a achita taxa judiciară de timbru, debitul s-
a prescris.  
IV. Situaţia cheltuielilor avansate de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii. Până în prezent lichidatorul judiciar a 
avansat următoarele sume pentru plata cheltuielilor de procedură: 

Nr. 
crt. Furnizor Nr. factură 

Data 
factură 

Suma (lei) 
inclusiv TVA Descriere 

1 CN Poșta Română SA DIV00019384 20.03.2015 58.50 lei comunicare documente 
2 CN Poșta Română SA DIV00019934 24.03.2015 6.50 lei comunicare documente 
3 CN Poșta Română SA DIV00031949 15.05.2015 12.40 lei comunicare documente 
4 CN Poșta Română SA DIV00031948 15.05.2015 9.70 lei comunicare documente Tribunalul Timiș 
5 CN Poșta Română SA DIV00040012 22.06.2015 7.50 lei comunicare documente CITR Filiala Arad 
6 CN Poșta Română SA DIV00042111 01.07.2015 8.00 lei comunicare documente 
7 SC Olimpiq Media SRL OLQ MP 12017 17.07.2015 37.84 lei anunț mică publicitate Evenimentul zilei 
8 CN Poșta Română SA DIV00070496 12.11.2015 8.00 lei comunicare documente Tribunalul Oradea 
9 CN Poșta Română SA DIV00014101 29.02.2016 7.80 lei comunicare documente Primăria Timișoara 

10 CN Poșta Română SA DIV00014102 29.02.2016 7.80 lei comunicare documente Primăria Timișoara 
11 PFA M. V. 0005 21.03.2016 11.37 lei cheltuieli deplasare lichidator judiciar 
12 SC Vit Tudo SRL 00004 21.03.2016 12.82 lei cheltuieli deplasare lichidator judiciar 

13 CN Poșta Română SA DIV00048928 04.08.2016 6.30 lei 
comunicare documente Parchet de pe lângă Judecătoria 

Timișoara 

14 CN Poșta Română SA DIV00055242 12.09.2016 6.30 lei 
comunicare documente Parchet de pe lângă Judecătoria 

Timișoara 
15 PFA M. A. 0007 09.01.2017 14.57 lei cheltuieli deplasare lichidator judiciar 
16 SC Vest Bimbo SRL 0006 09.01.2017 10.36 lei cheltuieli deplasare lichidator judiciar 
17 SC Top Gastro SRL 20 17.07.2017 105.75 lei cheltuieli deplasare lichidator judiciar 
18 SC Top Gastro SRL 42 19.07.2017 190.80 lei cheltuieli deplasare lichidator judiciar 
19 SC Olimpiq Media SRL PBL 3954 15.06.2018 91.30 lei anunț mică publicitate Evenimentul zilei 

20 DFMT 
DMFT 155243 

nr. 23225 
15.10.2019 20,00 lei taxă judiciară de timbru 

  Total cheltuieli   633.61 lei   

De asemenea, lichidatorul judiciar a avansat următoarele sume pentru plata cheltuielilor de procedură: 
- Onorariu expert Bojin C. Dosar nr. 471/30/2014/a5 – 2.500,00 lei; 
- Deschidere cont unic de insolvență – 40,00 lei; 
- Cheltuieli OCPI Timiș (chitanța nr. TM 4011047/14.09.2016; TM 4010107/12.09.2016; TM4008685/06.09.2016; 
TM3958536/17.03.2016;  TM4071218/07.04.2017; TM3067985/09.07.2015; TM3902389/09.07.2015) – 130,00 lei; 
- Furnizare informații Direcţia de Evidenţă a Populaţiei Timiş (DEP297/21.01.2016; DEP296/21.01.2016; 
DEP5297/23.12.2015; DEP5298/23.12.2015) – 20,00 lei; 
- Servicii notariale (întocmire procuri) – 48,00 lei; 
- Cheltuieli de executare dosar nr. 545/558/EX/2015 - (chitanță nr. 428/17.10.2016; 214/16.12.2015; 213/09.12.2015 
BEJ Brad T. G.) – 260,00 lei. 
Din sumele avansate de către lichidatorul judicar, au fost restituite parțial suma de 2.600 lei. 
V. Propuneri pentru perioada următoare, solicitări adresate judecătorului sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal, dispunerea unui nou termen de judecată în vederea 
continuării procedurii de faliment a societăţii debitoare SC Diana Trading SRL și recuperarea creanțelor. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


