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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 1854 Din data de 27.05.2021 

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, nr. 469/09.02.2021 pentru 
termenul de judecată din data de 18.02.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2758/15.02.2021 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-
activitate-SC-Diana-Trading-SRL-termen-fond-18.02.2021.pdf.  
II. Referitor la dosarul derivat nr. 471/30/2014/a5 
Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare silită a Sentinței comerciale nr. 313/2017 pronunțată în data de 
23.03.2017 în dosarul nr. 471/30/2014/a5. 
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. 
Astfel, au fost încasate următoarele sume în contul unic de insolvență al debitoarei: 
- suma de 1.000,00 lei în data de 03.12.2019; 
- suma de 2.342,00 lei în data de 26.11.2020. 
III. Situaţia creanţelor de încasat ale SC Diana Trading SRL 
1. 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 definitiv al creanțelor actualizat la 10.12.2020* nr. 570/29/ITM/2013/10.12.2020 publicat în BPI 
nr. 21243/14.12.2020 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.  
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. 
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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.  
Conform Tabelului definitiv al creanțelor actualizat la 10.12.2020* nr. 570/29/ITM/2013/10.12.2020 publicat în BPI nr. 
21243/14.12.2020, societatea Diana Trading SRL este înscrisă cu o creanţă chirografară în cuantum de 2.358.699,62 lei. 
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 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 
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 E. de a achita taxa judiciară de timbru, debitul s-a 
prescris.  
Conform art. 287 lit d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: „Baza de impozitare se reduce în următoarele 
situații: d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a 
intrării în faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat 
printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată. Ajustarea este permisă 
începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare, iar, în cazul falimentului 
beneficiarului, începând cu data sentinței sau, după caz, a încheierii, prin care s-a decis intrarea în faliment, conform 
legislației privind insolvența. [...]”. 
Având în vedere faptul că înregistrarea în scopuri de TVA a debitorului Diana Trading SRL a fost anulată în data de 
01.02.2015, anularea fiind efectuată  din oficiu, potrivit dispozitiilor art.153 alin. (9) lit.d) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în vederea recuperării TVA, lichidatorul judiciar a 
procedat la efectuarea demesurilor în vederea înregistrării debitorului în scopuri de TVA. 
Astfel, având în vedere faptul că, actele aferente debitorului nu au fost predate către lichidatorul judiciar, subscrisa a 
publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 189/25.01.2021, anunț privind pierderea certificatului de 
înregistrare în scopuri de TVA seria B nr. 419666, eliberat la 5 iulie 2002 de Direcția Generală a Finanțelor Publice și 
Controlului Financiar de Stat a Jud. Timiș, pentru debitorul Diana Trading SRL. 
Lichidatorul judiciar va continua demersurile în vederea recuperării TVA aferente creanțelor deținute de Diana Trading 
SRL la debitorii: ICIM Arad SA; Societatea de Întreţinere şi Reparaţii Drumuri Timişoara SA; Construcţii Căi Ferate şi 
Alte Căi de Comunicaţii SA; Alinvenst SRL; Marfin Leasing IFN SA; Rosturi Dilatație SRL. 
IV. Referitor dosarul nr. 10801/325/2021 
Persoana fizică Botescu F. M. a formulat contestație la exectuare împotriva formelor de executare silită în dosarul nr. 
20/ex/2020 al B.E.J. Brad T. Gh., prin care a solicitat: 
- anularea Încheierii de încuviințare a executării silite nr. 1976 din data de 18.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 
3441/325/2020 de Judecătoria Timișoara; 
- anularea somației emisă la data de 04.03.2021 și primită în data de 02.04.2021; 
- întoarcerea executării silite și restituirea oricărei sume de bani reținute în baza acestui dosar execuțional; 
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- anularea Încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silită emisă la data de 04.03.2021 primită la data de 
02.04.2021. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 10801/325/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, Secția a II-a Civilă, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 15.06.2021.  
V. 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 Manole 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 Moroianu Aurel 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 

21 CN Poșta Română SA 
CNPRNTM051/ 

00015044 
23.09.2020 7.32 Comunicare somație  

  Total cheltuieli   640,93 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, a fost restituită parțial suma de 2.600 lei și suma de 900 lei. 
VI. 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, soluționării dosarului nr. 
10801/325/2021 și recuperarea creanțelor. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


