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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 
Nr.: 1463 Data emiterii: 04.05.2021 

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. 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 9 (nouă) 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 de reorganizare judiciară 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Dialma SRL nr. 1073/01.04.2021 pentru termenul 
lunar din data de 04.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 6217/07.04.2021 şi afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-de-activitate-
SC-Dialma-SRL-termen-lunar-04.04.2021.pdf. 
2. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a3 
În data de 27.10.2020 a fost înregistrat la dosarul cauzei Raportul de evaluare imobiliare judiciară a bunurilor imobile 
nr. 006/26.10.2020, întocmit de către expertul evaluator Buftea M. O., conform căruia, la data încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat prin intermediul Încheierii de autentificare nr. 2744/02.08.2018 emisă de către SPN 
Morariu, valoarea de piață a bunurilor imobile este de 470.000 EUR. 
De asemenea, conform cererii depuse de către expertul evaluator Buftea M. O. valoarea totală a onorariului solicitat de 
către acesta este de 4.000 lei. 
Conform cererii formulate de expertul contabil desemnat Lascu R. (în locul expertului contabil Gyuricza M. A.), 
raportul de expertiză contabilă judiciară va putea fi depus la dosarul cauzei cel mai târziu până în data de 20.12.2020. 
Prin Încheierea de ședință din data de 02.11.2020 pronunțată în dosarul nr.  1046/108/2019/a3, judecătorul-sindic a 
dispus amânarea judecării cauzei în data de 25.01.2021, pentru studiul răspunsului la interogatoriu şi a raportului de 
expertiză şi în vederea formulării eventualelor obiecţiuni împotriva acestuia. 
Prin Încheierea de ședință din data de 25.01.2021 pronunțată în dosarul nr.  1046/108/2019/a3, judecătorul-sindic a 
dispus amânarea judecării cauzei în data de 22.03.2021, pentru comunicarea cu părţile a raportului de expertiză 
contabilă judiciară şi a notei de evaluare finală privind cheltuielile şi onorariul dnei. expert Lascu R., pentru studiul 
acestora şi în vederea formulării eventualelor obiecţiuni. 
Prin Încheierea de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr.  1046/108/2019/a3, judecătorul-sindic a 
stabilit onorariul definitiv al domnului expert Buftea M. În cuantum de 3200 lei, respectiv a stabilit onorariul definitiv al 
doamnei expert Lascu R. M. în cuantum de 2000 lei. Fixează termen de judecată la data de 31.05.2021, ora 09:08, 
termen până la care experții vor putea formula opinii legate de aceste onorarii și vor depune rapoartele de expertiză, 
urmând să răspundă eventualelor obiecțiuni, iar practicianul în insolvență va face dovada plății acestor onorarii, precum 
și a diferențelor acestora. 
Având în vedere insuficiența disponibilităților bănești în averea debitoarei, administratorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL în data de 12.05.2021, ora 09:00, la sediul 
procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de 
zi:  
„(1). Avansarea sumelor necesare în vederea plății diferenței de onorariu de 2.200 lei al expertului evaluator Buftea M.  
și plății diferenței de onorariu de 1.000 lei al expertului contabil judiciar Lascu R. M., desemnați în dosarul nr. 
1046/108/2019/a3 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, având ca obiect acțiunea în anulare acte 
frauduloase formulată în contradictoriu cu pârâtele Factory Studio Tex SRL și Dialma SRL, în vederea anulării 
transferului patrimonial fraudulos efectuat de către SC Dialma SRL către SC Factory Studio Tex SRL în baza 
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 vândut  către SC Factory Studio Tex SRL – în 
calitate de cumpărător bunurile imobile: imobilul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, 
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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; 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”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL în data de 12.05.2021, ora 09:00 a fost 
trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 1481/04.05.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar. 
3. Referitor la dosarul penal nr. 175/P/2020 
În data de 16.11.2020, administratorul judiciar în calitate de reprezentant al părții vătămate Dialma SRL SRL și 
apărătorul ales avocat Duțulescu L. s-au deplasat la Inspectoratul de Poliție Județean Arad – Serviciul de Invesigare a 
Criminalității Economice, pentru a fi audiați în dosarul penal nr. 175/P/2020 privind pentru 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 de către Ruaro M.. 
Conform adresei emise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, prin ordonanța din data de 24.11.2020, emisă în 
dosarul penal nr. 175/P/2020, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a dispus clasarea cauzei cu 
privire la comiterea infracțiunii de spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, respectiv 
disjungerea și declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, sub 
aspectul comiterii infracțiunilor de abuz de încredere, prev. de art. 239 alin. (1) Cod penal și delapidare, prev. de art. 
295 alin. (1) Cod penal. 
În urma disjungerii și declinării, cauza a fost înregistrată în evidențele Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad sub nr. 
5083/P2020, iar la acest moment procesual, se efectuează cercetări de către organele de cercetare penală din cadrul 
I.P.J. Arad – S.I.C.E. sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, nefiind 
dispusă vreo soluție în cauză. 
4. Referitor la plângerea penală formulată împotriva administratorului Romano T.  
Având în vedere sustragerea și ascunderea bunurilor din averea debitorului SC Dialma SRL de către administratorul 
social Romano T., administratorul judiciar a formulat Plângerea penală nr. 685/01.03.2021 împotriva făptuitorului dl. 
Romano T. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de 
art. 241 alin. (1) lit. a), art. 295 și art. 239 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, plângerea 
penală fiind înaintată către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.  
Administratorul judiciar prin reprezentant convențional va solicita către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad 
comunicarea numărului de dosar penal constituit, respectiv încunoștințarea despre orice act de procedură întocmit în 
dosarul penal. 
5. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a6 
Administratorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului Romano T. în temeiul art. 169 
alin. (1) lit. a), c), d) și e) către Tribunalul Arad, fiind constituit astfel dosarul nr. 1046/108/2019/a6, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 19.04.2021. 
Prin Încheierea de ședință din data de 19.04.2021, s-a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 17.05.2021, 
pentru ca administratorul judiciar să depună la dosar înscrisul de la fila 44 tradus în limba română, precum şi dovada 
notificării pârâtului la adresa de domiciliu. 
6. Referitor la valorificarea imobilizărilor financiare deținute de Dialma SRL 
Astfel, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, au fost organizate următoarele licitații publice la prețul de 
60% din valoarea de piață: 

Situatia licitațiilor publice organizate 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 la prețul de 60% din valoarea de piață 

  
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.anunturi 

publicitare.ro, www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro 

• la avizierul 
Primăriei 

Municipiului 
Arad 

• în ziarul de 
largă circulație 
Național din 

data de 
30.03.2021; 

• la punctul de lucru al 
administratorului judiciar 
situat în Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiş.  

  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
imobilizărilor 

financiare 
ajudecate 

inclusiv TVA 

Licitatii 
publice rămase 

de organizat 
conform  

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 05.04.2021 60% 1105/05.04.2021 - 0 4 la 60% - - 

2 12.04.2021 
60% 

1208/12.04.2021 - 0 3 la 60% - - 

3 19.04.2021 
60% 

1323/19.04.2021 - 0 2 la 60% - - 
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4 26.04.2021 
60% 

1404/26.04.2021  - 0 1 la 60% - - 

7. Referitor la disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014. În data de 30.10.2020 a fost înregistrată la dosarul 
cauzei Cererea de înscriere a creanței formulată de Perca C. în calitate de asociat unic și administrator al societății 
Sweet & Caffe Store SRL, înregistrală la Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1514/2007, având 
CUI 22255137, cu sediul social în Arad, str. Brezoianu, nr. 2, Bl A34, Sc B, Et. P   Ap 15, jud. Arad, prin care a 
solicitat înscrierea creanței născute prin titlul executoriu constituit din Sentința civilă nr. 337 din data de 23.01.2019 
pronunțată de Judecătoria Arad, Secția Civilă, în dosarul nr. 16355/55/2018, în sumă de 5.097,23 lei contravaloarea 
chiriei conform contractului de închiriere nr. 2/2017, aferentă lunilor ianuarie – martie 2018, dobânda legală aferentă, 
calculată de la data scadenței facturii nr. 121/29.03.2018, până la data plății efective, suma de 4.150 lei contravaloare 
prejudiciu adus prin distrugerea bunurilor din spațiul închiriat, dobânda legală aferentă calculată de la data rămânerii 
definitive a hotărârii, suma de 5.335,48 lei contravaloare utilități furnizate spațiului închiriat până la data eliberării 
acestuia, cheltuieli de judecată în cuantum de 835 lei. 
Având în vedere imposibilitatea calculării dobânzii legale aferentă debitului de 5.097,23 lei, în conformitate cu 
dispozițiile Sentinței civile nr. 337 din data de 23.01.2019 pronunțată de Judecătoria Arad, Secția Civilă în dosarul nr. 
16355/55/2018, întrucât creditorul Sweet & Caffe Store SRL nu a anexat cererii de admitere a creanței toate 
documentele justificative, resepctiv factura fiscală nr. 121 din data de 29.03.2018, respectiv necunoașterea de către 
administratorul judiciar a datei scadenței acestei facturi – dată de la care se calculează dobânda legală, administratorul 
judiciar a solicitat prin adresa nr. 3802/03.11.2020 comunicată către creditorul Sweet & Caffe Store SRL prin e-mail la 
adresa de contanct (indicată de către creditor la instanță) -@yahoo.com, în data de 04.11.2020 și în data de 06.11.2020, 
prin care a solicitat comunicarea copiei facturii fiscale nr. 121/29.03.2018 în valoare de 5.097,23 lei semnată de primire 
de către Dialma SRL, precum și a altor documente justificative. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, creditorul Sweet & Caffe Store SRL nu a înțeles să comunice 
administratorului judiciar documentele justificative solicitate în vederea înscrierii creanței la masa credală a societății 
debitoare Dialma SRL. 
Ulterior comunicării către administratorul judiciar a documentelor justificative ale creanței solicitate, în conformitate cu 
disp. art. 42 alin. (3) teza a III-a din Legea nr. 85/2014, creditorul Sweet & Caffe Store SRL va prelua procedura în 
stadiul în care se afla în momentul înscrierii lor la masa credală. 
8. Referitor la recuperarea creanțelor de la Prexton SRL 
Având în vedere faptul că, SC Prexton SRL prin administrator nu a procedat la plata dividendelor datorate societății 
Dialma SRL, au fost efectuate următoarele demersuri în vederea recuperării creanței: 
- Dialma SRL prin administrator judiciar a înaintat către Tribunalul Arad Cererea de deschidere a procedurii generale de 
insolvență împotriva Prexton SRL în temeiul art. 38 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 70 din Legea nr. 85/2014.  
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 178/108/2021 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă. 
Administratorul judiciar a formulat întâmpinare la contestația formulată de debitorul Prexton SRL prin avocat Șerban R. 
la cererea de deschidere a procedurii insolvenței, prin care a invocat: 
I. Pe cale de excepție: înțelegem să invocăm lipsa calității de reprezentant al avocatului Șerban R., solicitând 
respingerea contestației ca fiind formulată de către o persoană fără calitate de reprezentant al debitorului Prexton SRL; 
II. Pe fond: respingerea contestației ca neîntemeiată. 
Prin Încheiere de ședință din data de 03.03.2021, Judecătorul sindic, din oficiu, a pus în discuţie necompetența 
funcţională a prezentului complet de judecată, având în vedere că din extrasul emis de Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Arad, debitorul face parte dintr-un grup de societăţi, din care creditorul declanşator Dialma SRL 
se află în procedura insolvenţei. complet de judecată apreciază că nu este competent funcţional a soluţiona prezenta 
cauză raportat la prevederile art. 144 alin. 1 din Regulamentul de organizare judecătorească şi la prevederile art. 183 şi 
urm din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței. Astfel, cauza a fost trimisă completului C5-
Sindic cu termen la data de 22.03.2021, ora 09:42, dată la care, în dosarul nr. 1046/108/2019, se analizează procedura 
insolvenţei faţă de creditoarea SC Dialma SRL care împreună cu debitorul face parte din acelaşi grup de societăţi. 
Prin Sentința civilă nr. 221 din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 178/108/2021 aflat pe rolul Tribunalului 
Arad, Secția a II-a Civilă, judecătorul-sindic a dispus: Admite contestaţia formulată de debitoarea SC Prexton SRL cu 
sediul procesual la SCA Şerban&Şerban, şi în consecinţă: Respinge cererea formulată de creditoarea SC Dialma SRL 
reprezentată prin administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, pentru deschiderea procedurii insolvenţei 
debitoarei SC Prexton SRL. Obligă creditoarea să plătească debitoarei suma de 10.000 lei + TVA şi suma de 200 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată. 
Administratorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 221 din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul 
nr. 178/108/2021. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu a fost stabilit primul termen de judecată în dosarul nr. 
178/108/2021 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara. 
- Dialma SRL prin administrator judiciar a înaintat către Tribunalul Arad Cererea de chemare în judecată formulată în 
contradictoriu cu pârâții: Prexton SRL, Romano T. - administrator al SC Prexton SRL și Cerbul SRL - asociat minoritar 
al SC Prexton SRL, prin care a solicitat următoarele: 
- Autorizarea reclamantei SC Dialma SRL – în reorganizare prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL să 
convoace Adunarea Generală a Asociaţilor SC Prexton SRL, cu următoarea ordine de zi: 
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1. Prezentarea raportului întocmit de către administratorul societar dl. Romano T. privind indicatorii economico-
financiari, conturile de venituri și cheltuieli, contul de profit și pierdere pentru perioada 2015 – 2020, precum și 
dividendele de distribuit asociaților. 
2. Aprobarea raportului întocmit de către administratorul societar dl. Romano T. privind indicatorii economico-
financiari, conturile de venituri și cheltuieli, contul de profit și pierdere pentru perioada 2015 – 2020, precum și 
dividendele de distribuit asociaților. 
3. Prezentarea de către administratorul societar dl. Romano T. a tuturor actelor și registrelor societății Prexton SRL, a 
tuturor documentelor contabile, a tuturor situațiilor financiare anuale, a tuturor declarațiilor fiscale și a tuturor 
contractelor în derulare în vederea predării acestora noului administrator și a semnării procesului-verbal de predare-
primire a tuturor documentelor de gestiune și care sunt proprietatea societății Prexton SRL. 
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății Prexton SRL aferente exercițiului financiar 2019. 
5. Stabilirea modului de repartizare a profitului net înregistrat de SC Prexton SRL la data de 31.12.2019. 
6. Urmărirea administratorului Romano T. pentru daunele pricinuite societăţii Prexton SRL, cu desemnarea SC Dialma 
SRL – în reorganizare, prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL să exercite acţiunea, 
- Autorizarea reclamantei SC Dialma SRL – în reorganizare prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, 
inclusiv cu dreptul de împuternicire a unui terţ în baza unei procuri speciale, să prezideze adunarea generală a 
asociaţilor SC Prexton SRL şi să stabilească data ţinerii adunării generale a asociaţilor SC Prexton SRL în termen de 10 
zile de la comunicarea hotărârii instanţei, costurile convocării adunării generale a asociaţilor urmând să fie suportate de 
societatea comercială; 
- Stabilirea locului ţinerii şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor SC Prexton SRL la sediul procesual ales al 
Consultant Insolvenţă SPRL din Timişoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, jud. Timiş, având în vedere că sediul societăţii 
SC Prexton SRL nu mai corespunde cu sediul înscris în Registrul Comerţului iar  
În subsidiar, în eventualitatea în care nu se va autoriza ca şedinţa adunării generale a asociaţilor SC Prexton SRL să fie 
ţinută la sediul Consultant Insolvenţă SPRL, vă solicităm să dispuneţi prin hotărâre executorie autorizarea 
reprezentanţilor Consultant Insolvenţă SPRL – adminisrator judiciar al SC Dialma SRL – în reorganizare să pătrundă în 
incinta imobilului din Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad – sediul social al SC Prexton SRL din Registrul 
Comerţului în vederea ţinerii şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor SC Prexton SRL 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 246/108/2021 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 11.01.2021. 
Dialma SRL prin administratorul judiciar a formulat Cerere de preschimbare a termenului de judecată prin intermediul 
căreia a solicitat instanței să dispună schimbarea termenului de judecată fixat în prezenta cauză pentru data de 11 
octombrie 2021 (peste 9 luni) la o dată cât mai apropiată, de preferabil în cursul lunii martie 2021, raportat la urgenţa 
judecării prezentei cauze. 
Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 11.02.2021, judecătorul-sindic a respins cererea formulată 
de reclamanta SC Dialma SRL, prin administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, pentru preschimbarea 
termenului de judecată din data de 11.10.2021, fixat în dosarul nr. 246/108/2021. 
- Dialma SRL prin administrator judiciar a înaintat către Tribunalul Arad Cererea de chemare în judecată prin care a 
solicitat: 
- Autorizarea reclamantei SC Dialma SRL – în reorganizare prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL să 
convoace Adunarea Generală a Asociaţilor SC Prexton SRL, cu următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea raportului întocmit de către administratorul societar dl. Romano T. privind indicatorii economico-
financiari, conturile de venituri și cheltuieli, contul de profit și pierdere pentru perioada 2015 – 2020, precum și 
dividendele de distribuit asociaților. 
2. Aprobarea raportului întocmit de către administratorul societar dl. Romano T. privind indicatorii economico-
financiari, conturile de venituri și cheltuieli, contul de profit și pierdere pentru perioada 2015 – 2020, precum și 
dividendele de distribuit asociaților. 
3. Prezentarea de către administratorul societar dl. Romano T. a tuturor actelor și registrelor societății Prexton SRL, a 
tuturor documentelor contabile, a tuturor situațiilor financiare anuale, a tuturor declarațiilor fiscale și a tuturor 
contractelor în derulare în vederea predării acestora noului administrator și a semnării procesului-verbal de predare-
primire a tuturor documentelor de gestiune și care sunt proprietatea societății Prexton SRL. 
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății Prexton SRL aferente exercițiului financiar 2019. 
5. Stabilirea modului de repartizare a profitului net înregistrat de SC Prexton SRL la data de 31.12.2019. 
6. Urmărirea administratorului Romano T. pentru daunele pricinuite societăţii Prexton SRL, cu desemnarea SC Dialma 
SRL – în reorganizare, prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL să exercite acţiunea, 
- Autorizarea reclamantei SC Dialma SRL – în reorganizare prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, 
inclusiv cu dreptul de împuternicire a unui terţ în baza unei procuri speciale, să prezideze adunarea generală a 
asociaţilor SC Prexton SRL şi să stabilească data ţinerii adunării generale a asociaţilor SC Prexton SRL în termen de 10 
zile de la comunicarea hotărârii instanţei, costurile convocării adunării generale a asociaţilor urmând să fie suportate de 
societatea comercială; 
- Stabilirea locului ţinerii şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor SC Prexton SRL la sediul procesual ales al 
Consultant Insolvenţă SPRL din Timişoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, jud. Timiş, având în vedere că sediul societăţii 
SC Prexton SRL nu mai corespunde cu sediul înscris în Registrul Comerţului 
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Cu privire la caracterul necontencios al acțiunii, ICCJ a stabilit prin Decizia nr. 1037/2 aprilie 2015, faptul că o astfel de 
cerere de autorizare a convocării AGA,  nu se poate defini altfel decât necontencioasă. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 737/108/2021 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 19.04.2021, judecătorul-sindic dispunând citarea societății Prexton SRL. 
Prin Sentința civilă nr. 294/2021 din data de 19.04.2021, judecătorul-sindic a respins excepția lipsei calității procesuale 
active a avocatului SC Prexton SRL invocată de către reclamantă. Constată caracterul contencios al cererii formulate de 
către reclamanta SC Dialma SRL – în insolvență prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat 
conventional prin avocat Duțulescu L.. Admite excepția litispendenței invocată de SC Prexton SRL și dispune trimiterea 
cererii la dosarul nr. 246/108/2021 al Tribunalului Arad. Respinge cererea de conexare a dosarelor. Fără cheltuieli de 
judecată. Prezenta este cu cale de atac odată cu fondul. 
Menționăm faptul că, subscrisa a comunicat prin curierat rapid către administratorul societății Prexton SRL dl. Romano 
T. la adresa de domiciliu al acestuia, adresa nr. 4188/08.12.2020 (tradusă legalizat în limba italiană) prin care societatea 
Dialma SRL în calitate de asociat majoritar ce deține 98,994 % din capitalul social al SC Prexton SRL, a solicitat 
comunicarea de urgență a următoarelor acte contabile: Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019; 
Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 
2019 – decembrie 2019; Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020 – noiembrie 2020; Registrul Jurnal 
pentru perioada ianuarie 2020 – noiembrie 2020; Hotărârile adunării asociaților de distribuire a profitului societății 
Prexton SRL; Fișa contului 462 Creditori-diverși pentru Dialma SRL precum și toate documentele financiar-contabile 
cu privire la datoriile înregistrate către societatea Dialma SRL; Toate documentele justificative ce au stat la baza plăților 
și retragerilor de sume efectuate din contul societății Prexton SRL deschis la BRD GSG SA; Raportul privind indicatorii 
economico-financiari, conturile de venituri și cheltuieli precum și contul de profit și pierdere al societății Prexton SRL 
pentru perioada 2015 – 2020.  
De asemenea, subscrisa a comunicat adresa nr. 117/12.01.2021 către Prexton SRL la sediul social din Mun. Arad, str. 
Campul Linistii nr. 1, judetul Arad, prin care a solicitat: „să procedați de urgență la plata tuturor dividendelor datorate 
subscrisei Dialma SRL în calitate de asociat majoritar, prin virarea acestora în contul unic de insolvență al debitorului 
Dialma SRL deschis la Banca Transilvania SA Cont lei IBAN RO85 BTRL RONC RT0V 2515 3302. 
De asemenea, vă solicităm să ne comunicați de urgență următoarele acte: 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020 – noiembrie 2020; 
- Registrul Jurnal pentru perioada ianuarie 2020 – noiembrie 2020; 
- Hotărârile adunării asociaților de distribuire a profitului societății Prexton SRL; 
- Fișa contului 462 Creditori-diverși pentru Dialma SRL precum și toate documentele financiar-contabile cu privire la 
datoriile înregistrate către societatea Dialma SRL; 
- Toate documentele justificative ce au stat la baza plăților și retragerilor de sume efectuate din contul societății Prexton 
SRL deschis la BRD GSG SA; 
- Raportul privind indicatorii economico-financiari, conturile de venituri și cheltuieli precum și contul de profit și 
pierdere al societății Prexton SRL pentru perioada 2015 – 2020”. 
Plicul conținând adresa nr. 117/12.01.2021 trimis la sediul social al debitorului Prexton SRL (cu care Prexton SRL 
figurează în prezent înregistrat în Registrul Comerțului), a fost restituit către subscrisa cu mențiunea „Necunoscut”.  
Mai mult decât atât, subscrisa a comunicat adresa nr. 117/12.01.2021 către Prexton SRL la adresa punctului de lucru din 
Municipiul Sebeș, str. Călărași, nr. 71, jud. Alba, transmisă cu poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
nr. AR39867080205.  
Prin adresa nr. 117/12.01.2021 comunicată către Prexton SRL, asociatul Dialma SRL a solicitat debitorului să 
procedeze de urgență la plata tuturor dividendelor datorate subscrisei Dialma SRL în calitate de asociat majoritar.  
Plicul conținând adresa nr. 117/12.01.2021 trimis la punctul de lucru al debitorului Prexton SRL (cu care Prexton SRL 
figurează în prezent înregistrat în Registrul Comerțului), a fost restituit către subscrisa cu mențiunea „necunoscut la 
adresă”.  
De asemenea, subscrisa a comunicat adresa nr. 116/12.01.2021 către împuternicitul administratorului societății Prexton 
SRL – dna Golovescu S., prin care a revenit la solicitările anterior menționate. Dna Golovescu S. nu a înțeles să 
răspundă solicitărilor subscrisei. 
Subscrisa a comunicat Cererea nr. 755/05.03.2021 către administratorul societății Prexton SRL dl. Romano T. prin 
reprezentantul convențional Șerban R., prin care, având în vedere disp. art. 10 din Actul Constitutiv al societății Prexton 
SRL, a solicitat acestuia să procedeze în termen de 5 zile de la primirea cererii, la convocarea Adunării Generale a 
Asociaților SC Prexton SRL cu următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea raportului întocmit de către administratorul societar dl. Romano T. privind indicatorii economico-
financiari, conturile de venituri și cheltuieli, contul de profit și pierdere pentru perioada 2015 – 2020, precum și 
dividendele de distribuit asociaților. 
2. Aprobarea raportului întocmit de către administratorul societar dl. Romano T. privind indicatorii economico-
financiari, conturile de venituri și cheltuieli, contul de profit și pierdere pentru perioada 2015 – 2020, precum și 
dividendele de distribuit asociaților. 
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3. Prezentarea Situațiilor financiare anuale încheiate pentru exercițiul financiar 01.01.2020 – 31.12.2020, compuse din: 
Bilanț; Cont de profit și pierdere; Situația modificării capitalurilor proprii; Situația fluxurilor de trezorerie; Note 
explicative la situațiile financiare anuale. 
4. Aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate pentru exercițiul financiar 01.01.2020 – 31.12.2020, compuse din: 
Bilanț; Cont de profit și pierdere; Situația modificării capitalurilor proprii; Situația fluxurilor de trezorerie; Note 
explicative la situațiile financiare anuale. 
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului dl. Romano T. pentru activitatea desfășurată în exercițiul 
financiar 2020 pe baza raportului prezentat. 
6. Stabilirea modului de repartizare a profitului net înregistrat de SC Prexton SRL la data de 31.12.2020.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul societății Prexton SRL dl. Romano T. nu a 
răspuns solicitărilor administratorului judiciar respectiv nu a convocat Adunarea Generale a Asociaților Prexton SRL și 
nu a plătit dividendele datorate către Dialma SRL. 
9. Referitor la recuperarea creanțelor de la debitorii societății 
Administratorul judiciar a comunicat Somația nr. 754/05.03.2021 către administratorul special al societății Dialma SRL 
dna Golovescu S. prin care a solicitat comunicarea, de urgență, către administratorul judiciar, a următoarelor 
documentele financiar-contabile ale debitorului Dialma SRL:  
- Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019; 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 și depuse de către dvs. la organul fiscal; 
- Registru Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020; 
- Registru Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Fișa contului 4111 Clienți pentru perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Fișa contului 4111 Clienți pentru perioada ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Fișa contului 461 Debitori diverși Clienți pentru perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Fișa contului 461 Debitori diverși Clienți pentru perioada ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Factura fiscală nr. 58 din data de 26.09.2018 emisă către clientul Cerbul SRL; 
- Factura fiscală nr. 61 din data de 05.10.2018 emisă către clientul Cerbul SRL; 
- Factura fiscală nr. 63 din data de 12.10.2018 emisă către clientul Cerbul SRL; 
- Factura fiscală nr. 63 din data de 12.10.2018 emisă către clientul Cerbul SRL; 
- Fișa analitică partener Cerbul SRL emisă pentru perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020; 
- Fișa analitică partener Marc C. emisă pentru perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020; 
- Toate documentele justificative cu privire la creanțele înregistrate în evidența contabilă a societății Dialma SRL (fișe 
de cont, facturi fiscale, contracte, avize de însoțire a mărfii, etc.) 
De asemenea, prin somația nr. 754/05.03.2021, administratorul judiciar a comunicat următoarele aspecte către 
administratorul special al societății Dialma SRL dna Golovescu S.: 
• conform 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, debitorul poate efectua plăți doar sub supravegherea 
administratorului judiciar; 
• disp. art. 5 pct. 66 din Legea nr. 85/2014 cu privire la obligația avizării de către administratorul judiciar a tuturor 
actelor, operațiunilor și plăților efectuate de debitor prin administratorul special; 
• disp.art. 84 alin. (1) din Legea nr. 85/2014  cu privire la nulitatea de drept a actelor, operațiunilor și plăților efectuate 
de debitor prin administratorul special; 
• disp. art. 84 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 cu privire la răspunderea administratorului special desemnat într-o 
procedură de insolvență pentru încălcarea dispozițiilor art. 87 din Legea nr. 85/2014.  
Având în vedere faptul că, administratorul special nu a înțeles să răspundă solicitărilor administratorului judiciar, 
resectiv să nu a predat documentele financiar-contabile solicitate, administratorul judiciar a revenit și a comunicat 
somația nr. 786/09.03.2021 către administratorul special al societății Dialma SRL dna Golovescu S..  
Până în prezent, administratorul special dna Golovescu S. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, respectiv 
nu a comunicat toate documentele financiar-contabile anterior menționate, nu a comunicat toate documentele 
justificative în vederea recuperării creanțelor societății Dialma SRL, respectiv nu a prezentat spre avizarea 
administratorului judiciar niciun act și/sau operațiune, plată efectuată de debitorul Dialma SRL prin administratorul 
special. 
Având în vedere faptul că, administratorul special nu a comunicat documentele justificative (facturi fiscale, fișe de cont, 
avize de însoțire a mărfurilor, etc.) cu privire la creanțele înregistrate în evidențele contabile ale societății Dialma SRL, 
administratorul judiciar se află în imposibilitate de a efectuate toate demersurile în vederea recuperării creanțelor 
societății Dialma SRL. 
Menționăm faptul că, urmare demersurilor efectuate de către administratorul judiciar, a fost recuperată creanța de la 
clientul Remat MG SA, care 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 care a 
constituit obiectul dosarului nr. 12586/55/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Arad. 
De asemenea, administratorul judiciar a înaintat către Judecătoria Arad Cererea de chemare în judecată a clientului 
Cerbul S.R.L., cu sediul în Italia, Revine Lago(TV), via Marconi nr. 105, CAP 31020, Regiunea Lago, cod fiscal 
05868170159, cod plătitor TVA (partita IVA) 02269330268, prin care a solicitat obligarea pârâtei Cerbul S.R.L. la plata 
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către SC Dialma SRL a debitului restant în sumă de 66.541,85 lei reprezentând contravaloare produs final Giacca 
Uomo, respectiv obligarea pârâtei Cerbul S.R.L. la plata dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 14.535,99 lei, 
calculată de la data de 08.01.20219, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare până la data efectivă a plății. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu a fost constituit dosarul aferent cerererii de chemare în 
judecată. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4218/55/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Arad, până la data prezentului raport de 
activitate nefiind stabilit primul termen de judecată. 
9. Referitor la plângerea penală formulată împotriva administratorului Romano T.  
Având în vedere sustragerea și ascunderea bunurilor din averea debitorului SC Dialma SRL de către administratorul 
social Romano T., administratorul judiciar a formulat Plângerea penală nr. 685/01.03.2021 împotriva făptuitorului dl. 
Romano T. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de 
art. 241 alin. (1) lit. a), art. 295 și art. 239 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, plângerea 
penală fiind înaintată către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.  
Administratorul judiciar prin reprezentant convențional va solicita către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad 
comunicarea numărului de dosar penal constituit, respectiv încunoștințarea despre orice act de procedură întocmit în 
dosarul penal. 
10. Referitor la disp. art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul disp. art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a convocat Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Dialma SRL în data de 20.04.2021, ora 10:00, la sediul procesual al administratorului judiciar 
din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al 
debitorului SC Dialma SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situația plăților efectuate conform 
programului de plată, aferente trimestrului III (perioada 13.01.2021 – 13.04.2021) al planului de reorganizare 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”.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL din data de 20.04.2021, ora 10:00 a fost 
publicat în BPI nr. 6727/15.04.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Dialma-SRL-in-data-de-
20.04.2021-ora-10.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 1336/20.04.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL din data 
de 20.04.2021, ora 10.00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 82,489% din totalul creanțelor cuprinse în programul de plată a creanțelor – 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 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat 
voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat/a luat act de Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea 
nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Dialma SRL cu privire la situația financiară a averii 
debitorului și situația plăților efectuate conform programului de plată, aferente trimestrului III (perioada 13.01.2021 – 
13.04.2021) al planului de reorganizare 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. 
Procesul-verbal nr. 1336/20.04.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dialma SRL din data de 
20.04.2021, ora 10.00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7228/22.04.2021 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Dialma-SRL-din-data-de-20.01.2021.pdf  
Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC 
Dialma SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situația plăților efectuate conform programului de 
plată, aferente trimestrului III (perioada 13.01.2021 – 13.04.2021) al planului de reorganizare 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, a 
fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7200/22.04.2021 și a fost afișat pe site-ul administratorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-privind-situatia-financiara-aferenta-
trimestrului-III-Dialma-SRL.pdf. 
11. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura insolvenței, 
recuperate în integralitate la data prezentului raport de activitate, sunt în de 3.023,74 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 anunț selecție oferte de evaluare în ziarul Național din 

data de 17.02.2020 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00008583 17.02.2020 7.32 lei comunicare somație nr. 517/14.02.2020 către custodele Ruaro M. 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00002205 24.02.2020 7.32 lei 
comunicare adresă nr. 628/24.02.2020 către SC Factory Studio Tex 

SRTL 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00002802 27.02.2020 8.02 lei 
comunicare adresă nr. 673/27.02.2020 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 
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6 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 

346 28.02.2020 300.03 lei 
alimentare combustibil - deplasare identificare bunuri din averea 

debitorului Dialma SRL la punctul de lucru al Prexton SRL, Sebeș, 
str. Călărași, nr. 71 

7 Urgent Cargus SRL 
URGFS 

41973236 
10.03.2020 32.13 lei 

comunicare acțiune în anulare acte frauduloase către Tribunalul 
Arad 

8 C.N. Poșta Română SA DIV00003874 25.03.2020 13.02 lei comunicare plan de reorganizare la Tribunalul Arad 
9 C.N. Poșta Română SA DIV00003873 25.03.2020 13.02 lei comunicare plan de reorganizare la ORC Arad 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00003872 25.03.2020 13.02 lei comunicare plan de reorganizare către creditorul A.J.F.P. Arad 
11 C.N. Poșta Română SA DIV00003996 29.04.2020 7.32 lei comunicare somație nr. 1252/27.04.2020 către custodele Ruaro M. 

12 C.N. Poșta Română SA DIV00022907 03.06.2020 10.70 lei 
comunicare plangere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Arad 

13 C.N. Poșta Română SA DIV00005182 09.06.2020 7.32 lei 
comunicare adresă nr. 1646/05.06.2020 către Factory Studio Tex 

SRL 
14 C.N. Poșta Română SA DIV00005336 12.06.2020 7.72 lei comunicare somație nr. 1706/11.06.2020 către Verdeață R. 
15 C.N. Poșta Română SA DIV00005335 12.06.2020 10.70 lei comunicare cerere către IPJ Arad 
16 C.N. Poșta Română SA DIV00006232 07.07.2020 30.00 lei comunicare somație către administratorul social al debitorului 

17 C.N. Poșta Română SA DIV00006236 07.07.2020 7.32 lei 
comunicare adresă nr. 2015/07.07.2020 către Union Cotton Europe 

Trading SRL 

18 C.N. Poșta Română SA DIV00006237 07.07.2020 7.32 lei 
comunicare somație nr. 2017/07.07.2020 către Baimpex 

International SRL 

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 
26 C.N. Poșta Română SA DIV00008366 10.09.2020 10.70 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 
27 C.N. Poșta Română SA DIV00008617 17.09.2020 10.70 lei comunicare note către Tribunalul Arad 
28 C.N. Poșta Română SA DIV00008618 17.09.2020 10.92 lei comunicare note scrise către Cabinet de Avocat Pleți O. 
29 C.N. Poșta Română SA DIV00008988 28.09.2020 10.70 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 
30 C.N. Poșta Română SA DIV00009709 15.10.2020 16.10 lei comunicare cerere de chemare în judecată cătreTribunalul Arad 

31 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 

0779-00092 19.10.2020 109.44 lei 
alimentare combustibil - deplasare termen de judecată dosar nr. 

1046/108/2019/a4 
32 C.N. Poșta Română SA DIV000010388 29.10.2020 10.70 lei comunicare cerere de chemare în judecată cătreTribunalul Arad 

33 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 

102 02.11.2020 247.03 lei 
alimentare combustibil - deplasare termen de judecată dosar nr. 

1046/108/2019/a3 
34 Politrad Company SRL PLTCM 02539 19.11.2020 175.00 lei traducere convocator AGA Prexton SRL 

35 
DHL International 

Romania SRL 
DHL 1487969 20.11.2020 241.39 lei 

comunicare convocator AGA Prexton SRL către asociatul Cerbul 
SRL 

36 Politrad Company SRL PLTCM 02585 11.12.2020 115.00 lei traducere somație predare acte către administratorul T. R. 

37 
DHL International 

Romania SRL 
DHL 1485552 15.12.2020 241.39 lei comunicare somație predare acte către administratorul T. R. 

38 Politrad Company SRL PLTCM 02630 08.01.2021 270.00 lei traducere legalizată în limba italiană adresă 

39 
DHL International 

Romania SRL 
DHL 1498488 08.01.2021 241.39 lei comunicare adresă către administratorul Romano T. 

40 
DHL International 

Romania SRL 
DHL 1498487 08.01.2021 241.39 lei comunicare convocator către administratorul Cerbul SRL 

41 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
51023 11.01.2021 

20.00 lei 
solicitare informații Factory Studio Tex SRL - Adresa-Furnizare 

informații nr. 51023/11.01.2021 

42 C.N. Poșta Română SA DIV00000656 21.01.2021 7.10 lei comunicare adresă către Prexton SRL 

43 C.N. Poșta Română SA DIV00000655 21.01.2021 
7.10 lei 

comunicare adresă către chiriașul Prexton SRL Peletterie Fiorentine 
SRL 

44 C.N. Poșta Română SA DIV00001087 01.02.2021 12.80 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 

45 SC Lusiberica SRL LUSTIM/0006 01.02.2021 345.00 lei traducere legalizată în limba italiană cerere de chemare în judecată 
46 C.N. Poșta Română SA DIV00001556 15.02.2021 7.10 lei comunicare adresă către Prexton SRL 

47 C.N. Poșta Română SA DIV00002306 05.03.2021 
10.70 lei 

comunicare plângere penală către Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Arad 

48 C.N. Poșta Română SA DIV00002533 12.03.2021 7.80 lei comunicare cerere de chemare în judecată către Judecătoria Arad 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 

plata cheltuielilor de procedura 
3,023.74 

lei 

12. 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; 
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- aferent perioadei de reorganizare judiciară de 4500 lei/lună + TVA (calculat pentru perioada 13.07.2020 – 13.05.2021) 
și restant la plată este de: 53.550,00 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.  
De asemenea, cu disponibilitățile bănești din contul unic de insolvență al debitorului Dialma SRL au fost achitate 
următoarele cheltuieli: 
• 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; 
• cheltuieli publicare anunțuri de licitații publice în ziarul Național în sumă totală de 140,46 lei (conform OP nr. 
4/22.09.2020, factură fiscală nr. PBL 20615/21.09.2020; factură fiscală nr. PBL 19407/17.07.2020); 
• cheltuieli cu taxă solicitare contracte de vânzare-cumpărare a bunului imobil (dosar nr. 1046/108/2019/a3) de la 
O.C.P.I. Arad în sumă de 50,00 lei (conform OP nr. 3/21.09.2020); 
• cheltuieli traducere legalizată în limba italiană a cererii de chemare în judecată (dosar nr. 1046/108/2019/a6) – 
1.033,00 lei; 
• cheltuieli publicare anunțuri în ziar – 136,44 lei (achitate conform OP nr. 7/10.12.2020 - factură fiscală nr. PBL 
20922/05.10.2020; factură fiscală nr. PBL 21323/23.10.2020; factură fiscală nr. PBL 22244/08.12.2020); 
• factura fiscală emisă de Lusiberica SRL pentru servicii de traducere legalizată în limba italiană a cererii de chemare în 
judecată a pârâtului Cerbul SRL – 165,00 lei (achitată conform OP nr. 3/08.03.2021, factură fiscală 
Lustim/0011/08.03.2021); 
• cheltuieli publicare anunț de licitație publică în ziar – 56,31 lei (achitate conform OP nr. 8/24.03.2021 – factură fiscală 
PBL 23636/23.02.2021); 
• cheltuieli publicare anunț de licitație publică în ziar – 59,40 lei (achitate conform OP nr. 10/22.04.2021 – factură 
fiscală PBL 24394/30.03.2021). 
13. 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/a3, 
nr. 1046/108/2019/a6, nr. 246/108/2021, nr. 178/108/2021, soluționarea dosarului penal nr. 5083/P2020, soluționarea 
plângerii penale nr. 685/01.03.2021, identificarea bunurilor mobile din averea debitorului, valorificarea părților sociale 
deținute la Prexton SRL, recuperarea dividendelor datorate de Prexton SRL, recuperarea debitelor de la clienții 
societății și îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


