
Convocare Adunarea Generală a Creditorilor 

Nr.: 783 Data emiterii: 09.03.2021 

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. Creditori: conform Programului de plăți – parte integrantă a Planului de reorganizare a activității debitorului Dialma 

SRL, confirmat 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, modificat în urma stingerii creanțelor achitate în plan. 

5. 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. 

6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar confirmat prin Sentința civilă nr. 64 din 

data 10.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1046/108/2019, al debitorului Dialma 

SRL – în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement, conform 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, în temeiul art. 47, art. 48 

din Legea nr. 85/2014, convoacă: Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL în data de 16.03.2021, 

ora 09:00. 

Ședință Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. 

Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură 

specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de 

conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de 

creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată 

pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, 

administratorului judiciar. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 

5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 

Ordinea de zi: 

(1). Aprobarea distribuirii sumei de 358.772 lei către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, 

reprezentând plata obligațiilor fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 31.03.2020 datorate de debitorul Dialma 

SRL, în vederea beneficierii de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru 

instituirea unor măsuri fiscale. 

Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, administratorul judiciar solicită ca 

transmiterea voturilor să se realizeze în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de 

e-mail: office@consultant-insolventa.ro sau prin Fax la nr. 0256/220827. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

 

 

 

 


