
Convocare Adunarea Generală a Creditorilor 
Nr.: 2356 Data emiterii: 02.07.2021 

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 12.07.2021, 
ora 09:00. În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 
12.07.2021, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 19.07.2021, la ora 09:00 la sediul procesual 
al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Ședința 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). 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, 
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. 
(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 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
(3). 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. 
(4). 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. 
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.   


