
1 
 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 
Nr.: 2912 Data emiterii: 09.08.2021 

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 18.08.2021, ora 09:00, în anexă, în număr de 3 
(trei) 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 18.08.2021, ora 09:00 
* În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 

18.08.2021, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 25.08.2021 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 18.08.2021 ora 09:00 și 
din data de 25.08.2021 ora 09:00 este: 
(1). Prezentarea dosarului nr. 4218/55/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Arad, Secția Civilă, având ca obiect cererea de 
chemare în judecată a pârâtului Cerbul SRL (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 administrator Romano T.) 
privind obligarea acestuia la plata către Dialma SRL a debitului restant în sumă de 66.541,85 lei reprezentând 
contravaloarea produselor finale vândute, și a dobânzii legale penalizatoare aferente calculate până la data efectivă a 
plății. 
(2). Avansarea sumelor necesare pentru angajarea unui avocat în vederea înaintării către instanța de judecată italiană a 
cererii de chemare în judecată formulată împotriva pârâtului Cerbul SRL (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 administrator Romano T.) privind recuperarea creanței de 66.541,85 lei și a dobânzii legale penalizatoare, conform 
disp. art. 7, pct. (1) lit. b), Secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și 
comercială, respectiv reprezentării și asigurării asistenței judiciare în dosarul astfel constituit. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea dosarului nr. 4218/55/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Arad, Secția Civilă, având ca obiect cererea de 
chemare în judecată a pârâtului Cerbul SRL (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 administrator Romano T.) 
privind obligarea acestuia la plata către Dialma SRL a debitului restant în sumă de 66.541,85 lei reprezentând 
contravaloarea produselor finale vândute, și a dobânzii legale penalizatoare aferente calculate până la data efectivă a 
plății. 
Administratorul judiciar a înaintat către Judecătoria Arad Cererea de chemare în judecată a clientului Cerbul S.R.L. (cu 
sediul social în Italia, Revine Lago(TV), via Marconi nr. 105, CAP 31020, Regiunea Lago, cod fiscal 05868170159, 
cod plătitor TVA (partita IVA) 02269330268, prin administrator Romano T.) prin care a solicitat obligarea pârâtului 
Cerbul S.R.L. la plata către SC Dialma SRL a debitului restant în sumă de 66.541,85 lei reprezentând contravaloare 
produs final „Giacca Uomo”, respectiv obligarea pârâtului 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. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4218/55/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Arad, având primul termen de judecat 
stabilit în data de 23.06.2021. 
La dosarul cauzei a fost înregistrată întâmpinarea formulată de Cerbul SRL prin reprezentant convențional SCA Serban 
& Serban. 
Administratorul judiciar a formulat răspuns la întâmpinarea formulată de pârâtul Cerbul SRL prin avocat Șerban R., 
prin intermediul căreia, solicităm respectuos, Onoratei Instanțe ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună: 
- Pe cale de excepție: înțelegem să invocăm lipsa calității de reprezentant al avocatului Șerban R., solicitând respingerea 
întâmpinării ca fiind formulată de către o persoană fără calitate de reprezentant al pârâtului Cerbul SRL; 
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- Obligarea pârâtului Cerbul SRL la prezentarea probelor propuse prin întâmpinare certificate conform cu originalul/în 
original și însoțite de traducerea legalizată în limba română; 
- Respingerea excepției de necompetență generală a instanțelor române în judecarea pricinii, invocată de pârâtul Cerbul 
SRL prin avocat Șerban R.; 
- Admiterea Cererii de chemare în judecată formulată de subscrisa Dialma SRL– în reorganizare, respectiv: 
• Obligarea pârâtei Cerbul S.R.L. la plata către SC Dialma SRL a debitului restant în sumă de 66.541,85 lei;  
• 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;  
• Obligarea pârâtei Cerbul S.R.L. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Menționăm faptul că, administratorul societar al subscrisei Dialma SRL – în reorganizare, dl. Romano T. are calitatea și 
de administrator și asociat al societății Cerbul SRL în calitate de pârâtă. 
Administratorul societar Romano T. nu a predat administratorului judiciar toate documentele financiar-contabile ale 
societății Dialma SRL. 
Toate documentele financiar-contabile cu privire la debitului în valoare de 66.541,85 lei  datorat de către pârâtul Cerbul 
SRL prin administratorul Romano T., au fost anexate de către subscrisa cererii de chemare în judecată a pârâtului. 
Prin nepredarea documentelor financia-contabile, administratorul dl. Romano T. încearcă cu nerușinare să sustragă de la 
recuperare creanța datorată de către Cerbul SRL - o altă societate administrată de către acesta. 
Prin Sentința civilă nr. 3014/2021 din data de 23.06.2021 pronunțată de Judecătoria Arad, Secția Civilă în dosarul nr. 
4218/55/2021, s-a dispus:  
„Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant, invocată de către reclamantă.  
Admite excepţia necompetenţei generale a instanţei române, invocată de către pârâtă. Respinge cererea formulată de 
reclamanta SC Dialma SRL – în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement, […] prin administrator 
judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, [...] în contradictoriu cu pârâta Cerbul SRL, [...] cu sediul proc. ales în Arad, str. 
N. Grigorescu, nr. 4-6, ap. 1-2, jud. Arad, la SCA Serban & Serban, având ca obiect pretenţii.  
Obligă reclamanta să plătească pârâtei 1000 Euro, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în 30 zile de la 
comunicare. Cererea de recurs se depune la Judecătoria Arad”. 
Având în vedere dispozițiile Sentinței civile nr. 3014/2021 din data de 23.06.2021, respectiv necopentența generală a 
instanței române în soluționarea prezentului litigiu, administratorul judiciar nu va formula recurs împotriva Sentinței 
civile nr. 3014/2021 din data de 23.06.2021 pronunțată de Judecătoria Arad, Secția Civilă în dosarul nr. 4218/55/2021. 
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). Avansarea sumelor necesare pentru angajarea unui avocat în vederea înaintării către instanța de judecată italiană a 
cererii de chemare în judecată formulată împotriva pârâtului Cerbul SRL (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 administrator Romano T.) privind recuperarea creanței de 66.541,85 lei și a dobânzii legale penalizatoare, conform 
disp. art. 7, pct. (1) lit. b), Secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și 
comercială, respectiv reprezentării și asigurării asistenței judiciare în dosarul astfel constituit. 
Conform disp. art. 7, Secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 
12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială: 
O persoană care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi acționată în justiție într-un alt stat membru: 
1. (a) în materie contractuală, în fața instanțelor de la locul de executare a obligației în cauză; 
(b) în sensul aplicării prezentei dispoziții și în absența vreunei convenții contrare, locul de executare a obligației în 
cauză este: 
— în cazul vânzării de mărfuri, locul dintr-un stat membru unde, în temeiul contractului, au fost sau ar fi trebuit să fie 
livrate mărfurile; 
— în cazul prestării de servicii, locul dintr-un stat membru unde, în temeiul contractului, au fost sau ar fi trebuit să fie 
prestate serviciile; 
(c) în cazul în care nu se aplică litera (b), se aplică litera (a);.” 
Din considerentele Sentinței civile nr. 3014/2021 din data de 23.06.2021 pronunțată de Judecătoria Arad, Secția Civilă 
în dosarul nr. 4218/55/2021 se reține: 
„Așa fiind, incidente sunt disp. art. 7 pct. 1 lit. b din actul normativ european mai sus menționat, în cazul vânzării de 
mărfuri existând un text special care acordă competență instanțelor de la locul de livrare a mărfurilor, respectiv Revine 
Lago, Italia. 
Întrucât sediul pârâtei și locul executării contractului – livrării bunurilor – sunt în Italia, instanțele române nu sunt 
competente să soluționeze litigiul născut între părți, motiv pentru care, în baza art. 132 alin. 4 Cod proc. civ., instanța va 
respinge cererea creditoarei ca nefiind de competența instanțelor române. 
În temeiul prev. art. 453 alin. 1 Cod proc. civ., instanța va obliga reclamanta să plătească pârâtei 1000 Euro, 
reprezentând cheltuieli de judecată, constând în onorariul avocațial, potrivit facturii și chitanței depuse la dosar”. 
În vederea recuperării creanței în valoare de 66.541,85 lei, se impune necesitatea înaintării către instanța de judecată 
italiană a cererii de chemare în judecată formulată împotriva pârâtului Cerbul SRL (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 administrator Romano T.), conform disp. art. 7, pct. (1) lit. b), Secțiunea 2 din Regulamentul (UE) 
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nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. 
Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Având în vedere lipsa disponiblităților bănești în averea debitoarei Dialma SRL, solicităm respectuos Adunării Generale 
a Creditorilor avansarea sumelor necesare pentru angajarea unui avocat în vederea înaintării către instanța de judecată 
italiană a cererii de chemare în judecată formulată împotriva pârâtului Cerbul SRL (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 administrator Romano T.) privind recuperarea creanței de 66.541,85 lei și a dobânzii legale 
penalizatoare, conform disp. art. 7, pct. (1) lit. b), Secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor 
în materie civilă și comercială, respectiv reprezentării și asigurării asistenței judiciare în dosarul astfel constituit. 
* Notă 
În cazul în care Adunarea Generală a Creditorilor nu va avansa sume necesare pentru angajarea unui avocat în vederea 
înaintării către instanța de judecată italiană a cererii de chemare în judecată formulată împotriva pârâtului Cerbul SRL, 
administratorul judiciar se va afla în imposibilitate de a efectua demersurile necesare în vederea recuperării creanței de 
66.541,85 lei. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


