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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 4289 Din data de 22.10.2021 

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: 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. 64 alin. (6) și art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, comunică: Raportul de analiză a 
cererii de plată formulată de Cabinet de Avocat Duțulescu Leonard nr. 20/18.10.2021, astfel întocmit, în număr de 1 
(una) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 
Raport de analiză a cererii de plată formulată de Cabinet de Avocat Duțulescu Leonard nr. 20/18.10.2021 

Număr dosar 471/30/2014, Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă 
Temei juridic: art. 64 alin. (6) și art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 
Lichidator judiciar: consorțiul format din Global Money Recovery IPURL și Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: Diana Trading SRL 
1. Referitor la Cererea de plată formulată de Cabinet de Avocat Duțulescu Leonard nr. 20/18.10.2021 
În data de 19.10.2021, lichidatorului judiciar i-a fost comunicată prin e-mail Cererea de plată nr. 20/18.10.2201 
formulată de Cabinet de Avocat Duțulescu Leonard prin avocat colaborator Duțulescu L., cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Aleea Sulfinei, nr. 13, jud. Mehedinți, prin care a solicitat admiterea prezentei cereri și plata către acesta, în 
temeiul art. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, a sumei de 9.880 lei, echivalentul a 2.000 euro (curs valutar 4.94 lei/euro 
la data de 18.10.2021) reprezentând onorariu de avocat conform Facturii fiscale nr. 41/18.10.2021. 
În susținerea Cabinet de Avocat Duțulescu Leonard prin avocat colaborator Duțulescu L. a anexat: factura fiscală nr. 41 
din 18.10.2021 emisă de Cabinet de Avocat Duțulescu Leonard în valoare de 9.880,00 lei reprezentând onorariu avocat 
procedură de insolvenţă SC Diana Trading SRL aprobat prin AGC SC Diana Trading SRL din data de 17.07.2015 
echivalentul a 2.000 Euro, onorariu fix, respectiv extras BPI nr. 13126/23.07.2015 privind Procesul-verbal nr. 
1502/17.07.2015 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dianal Trading SRL din data de 17.07.2015, ora 12:00. 
2. Analiza cererii de plată  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a documentelor anexate și a constatat faptul că debitele 
solicitate debitorului Diana Tranding SRL – în faliment, sunt debite curente, născute în perioada ulterioară deschiderii 
procedurii simplificate de insolvență. 
În fapt, prin intermediul Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor debitorului Diana Trading SRL din data de 
17.07.2015, consemnată în Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1502 din data de 17.07.2015, 
publicată în BPI nr. 13126/23.07.2015 s-a dispus: 
„2. Cu o majoritate de 80,85 % din totalul masei credale (respective 100,00 % din totalul creditorilor prezenţi sau care 
au transmis punct de vedere în scris), Adunarea Generală a Creditorilor aprobă numirea avocatului în calitate de 
reprezentant al debitorului. De asemenea, cu o majoritate de 73,41 % din totalul masei credale (respectiv 90,80% din 
totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis punct de vedere în scris, Adunarea Generală a Creditorilor aprobă 
remuneraţia acestuia (respectiv un onorariu fix de 2000 euro, astfel cum este prevăzut în oferta de servicii).” 
Astfel, în conformitate cu prevederile legii insolvenţei, onorariul Cabinetului de Avocat Duțulescu Leonard prin avocat 
colaborator Duțulescu L. a fost aprobat de către Adunarea Creditorilor şi nu a fost achitat până în prezent. 
3. Măsura lichidatorului judiciar 
Lichidatorul judiciar va admite Cererea de plată nr. 20/18.10.2201 formulată de Cabinet de Avocat Duțulescu Leonard 
prin avocat colaborator Duțulescu L., prin care a solicitat achitarea onorariului în valoare de 9.880 lei, respectiv în 
conformitate cu disp. art. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, fară a fi nevoie de înscrierea la masa credală, creanța 
urmând a fi achitată în momentul în care debitorul va dispune de fondurile necesare. 
Conform disp. art. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 „ (6) Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în 
perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, 
nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute în 
procedura de faliment.” 
Prezenta măsură a lichidatorului judiciar poate fi contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în BPI a 
raportului de analiză a cererii de plată nr. 20/18.10.2201 formulată de Cabinet de Avocat Duțulescu Leonard prin avocat 
colaborator Duțulescu L.. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


