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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 
Nr.: 1952 Data emiterii: 07.06.2021 

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 de activitate cu privire la ordinea de zi 
a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 15.06.2021, ora 09:00, în anexă, în număr de 2 
(două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi 

a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 15.06.2021, ora 09:00 
* În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 

15.06.2021, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 22.06.2021, la ora 09:00 la sediul procesual 
al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 

Număr dosar 1046/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Dialma SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de data de 15.06.2021 ora 09:00 și 
din data de 22.06.2021 ora 09:00 este: 
(1). Prezentarea situației 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 stabilită prin raportul de evaluare. 
(2). Prezentarea situației 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 50% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
(3). Aprobarea continuării expunerii pe piață și 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 40% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice 
săptămânale la acest preț, iar în cazul în care imobilizările financiare nu sunt valorificate la acest preț, aprobarea 
continuării expunerii pe piață și valorificării imobilizărilor financiare la prețul de 30% din valoarea de piață stabilită 
prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice săptămânale la acest preț. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea situației 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 stabilită prin raportul de evaluare. 
În conformitate hotărârea Adunării Generale a Creditorilor Dialma SRL din data de 24.03.2021, administratorul judiciar 
a procedat la expunerea pe piață 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 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, la prețul de 60% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare). 
Astfel, au fost organizare următoarele licitații publice bilunare în vederea valorificării imobilizărilor financiare la prețul 
de 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare (dovezile aferente fiind depuse la dosarul cauzei): 

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.  
  



2 
 

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 

hotărâre AGC  

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% - - 

4 26.04.2021 
60% 

1404/26.04.2021  - 0 1 la 60% - - 

5 04.05.2021 
60% 

1458/04.05.2021 - 0 0 la 60% - - 

Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor.  
(2). Prezentarea situației 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 50% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
Având în vedere faptul că, părțile sociale nu au fost valorificate la prețul de 60% din valoarea de piață, administratorul 
judiciar a procedat la organizarea următoarelor licitații publice în vedera 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 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): 

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 50% 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 
06.05.2021; 

• 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 

hotarare AGC  
 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 13.05.2021 50% 1651/13.05.2021 - 0 4 la 50% - - 

2 20.05.2021 
50% 

1756/20.05.2021  - 0 3 la 50% - - 

3 27.05.2021 
50% 

1840/27.05.2021 - 0 2 la 50% - - 

4 03.06.2021 
50% 

1908/03.06.2021 - 0 1 la 50% - - 

Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor.  
(3). Aprobarea continuării expunerii pe piață și 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 40% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice 
săptămânale la acest preț, iar în cazul în care imobilizările financiare nu sunt valorificate la acest preț, aprobarea 
continuării expunerii pe piață și valorificării imobilizărilor financiare la prețul de 30% din valoarea de piață stabilită 
prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice săptămânale la acest preț. 
Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi: 
Având în vedere faptul că, până la data prezentei nu s-a prezentat niciun ofertant în vederea participării la licitațiile 
publice, respectiv interesul inexistent pentru achiziția imobilizărilor financiare deținute de Dialma SRL în capitalulul 
social al Prexton SRL, solicităm respectuos Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL aprobarea 
continuării expunerii pe piață și 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 40% 
din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice săptămânale la acest preț, 
iar în cazul în care imobilizările financiare nu sunt valorificate la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe piață și 
valorificării imobilizărilor financiare la prețul de 30% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice săptămânale la acest preț. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


