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Proces-verbal de afişare a publicaţiei de vânzare 
emisă la data de 05.05.2021 privind licitaţia publică din data de 13.05.2021 

 
 Încheiat astăzi 05.05.2021 de către administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, cu 
sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, desemnat să administreze 
procedura de reorganizare judiciară a debitorului SC DIALMA SRL – în reorganizare, in judicial 

reorganisation, en redressement, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 
1678240, înregistrată la ORC sub nr. J02/2084/1991, 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. 

Am procedat la afişarea publicaţiei de vânzare pentru imobilizările 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 110.052,00 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății), respectiv 0,42 EURO/parte 

socială + TVA (reprezentând 50% din preţul de pornire stabilit prin raportul de evaluare). 
 
Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul ales al administratorului judiciar din 

Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 

De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-
insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; 
www.publi24.com, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro, a fost trimisă spre publicare în 
ziarul de largă circulație Național din data de 06.05.2021 și trimisă spre afișare la Primăria Municipiului 
Arad. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Data: 05.05.2021 

 
Administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL,  
prin asociat coordonator ec. Popescu George 
 
 
 


