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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 630 Data emiterii: 11.02.2022 
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: 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. Lichidator: 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 lichidator judiciar al debitorului Dialma SRL, numit prin 
Sentința civilă nr. 846/2021 din data 22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
1046/108/2019, în temeiul art. 42 alin. (3), art. 105 şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de 
verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului Dialma SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului Dialma SRL 

Număr dosar 1046/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă 
Temei juridic: art. 42 alin. (3), art. 105 şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Dialma SRL 
Referitor la Cererea de admitere a creanței formulată de Sweet & Caffe Store SRL 
În data de 30.10.2020 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de înscriere a creanței formulată de Perca C. în 
calitate de asociat unic și administrator al societății Sweet & Caffe Store SRL, înregistrală la Oficiul Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1514/2007, având CUI 22255137, cu sediul social în Arad, str. Brezoianu, nr. 2, Bl 
A34, Sc B, Et. P, Ap 15, jud. Arad, prin care a solicitat înscrierea creanței născute prin titlul executoriu constituit din 
Sentința civilă nr. 337 din data de 23.01.2019 pronunțată de Judecătoria Arad, Secția Civilă, în dosarul nr. 
16355/55/2018, în sumă de 5.097,23 lei contravaloarea chiriei conform contractului de închiriere nr. 2/2017, aferentă 
lunilor ianuarie – martie 2018, dobânda legală aferentă, calculată de la data scadenței facturii nr. 121/29.03.2018, până 
la data plății efective, suma de 4.150 lei contravaloare prejudiciu adus prin distrugerea bunurilor din spațiul închiriat, 
dobânda legală aferentă calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii, suma de 5.335,48 lei contravaloare utilități 
furnizate spațiului închiriat până la data eliberării acestuia, cheltuieli de judecată în cuantum de 835 lei. 
În procedura de verificare a cererii de admitere a creanței Sweet & Caffe Store SRL s-au avut în vedere următoarele 
prevederi legale: 
- Prevederile art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014: „(1) Principalele atribuții ale administratorului judiciar, în 
cadrul prezentului titlu, sunt: […] k) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, 
notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parțiale a creanțelor, precum și întocmirea tabelelor de 
creanțe;” 
- Prevederile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați potrivit 
prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, prin 
depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în momentul 
înscrierii lor la masa credală.” 
- Prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele care 
„[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  
- Prevederile art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau 
modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod 
corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul 
neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii 
înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 
alin. (5). (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în 
termenele prevăzute de legi speciale.” 
- Prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „(1) Acțiunile, 
cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul 
instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în 
activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 200 lei”. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la verificarea 
cererii de înscriere la masa credală formulată de Sweet & Caffe Store SRL:  
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Prin Sentința civilă nr. 337 din data de 23.01.2019 pronunțată de Judecătoria Arad, Secția Civilă în dosarul nr. 
16355/55/2018, s-a dispus: „Admite în parte cererea formulată de reclamanta Sweet Caffe Store SRL în contradictoriu 
cu pârâta Dialma SRL Arad. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 5097,23 lei contravaloare chirie conform 
contractului de închirierea nr. 2/2017, aferentă lunilor ianuarie – martie 2018, dobânda legală aferentă, calculată de la 
data scadenţei facturii 121/29.03.2018, până la data plăţii efective, suma de 4.150 lei contravaloare prejudiciu adus prin 
distrugerea bunurilor din spaţiul închiriat, dobânda legală aferentă calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii, 
suma de 5.335,48 lei contravaloare utilităţi furnizate spaţiului închiriat până la data eliberării acestuia. Obligă pârâta la 
plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 835 lei”. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței la masa credală, lichidatorul judiciar a constatat faptul că, creditorul 
Sweet & Caffe Store SRL a achitat taxa judiciară de timbru de 200 lei, conform chitanței pentru creanțele bugetelor 
locale seria AR XWF 0187887 din data de 30.10.2020. 
Având în vedere dispozițiile Sentinței civile nr. 337 din data de 23.01.2019 pronunțată de Judecătoria Arad, Secția 
Civilă în dosarul nr. 16355/55/2018, creanța creditorului Sweet & Caffe Store SRL este constituită din: 
• 5.097,23 lei – contravaloare chirie conform contractului de închiriere nr. 2/2017, aferentă lunilor ianuarie – martie 
2018; 
• dobânda legală aferentă debitului de 5.097,23 lei, calculată de la data scadenţei facturii fiscale nr. 121 din data de 
29.03.2018, până la data deschiderii procedurii generale de insolvență împotriva debitorului Dialma SRL 04.11.2019 – 
lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a înscrie dobânda legală penalizatoare aferentă debitului de 5.097,23 lei, 
întrucânt creditorul Sweet & Caffe Store SRL nu a înțeles să comunice factura fiscală nr. 121 din data de 29.03.2018 
necesară pentru calcularea dobânzii legale; 
• 4.150 lei – contravaloare prejudiciu adus prin distrugerea bunurilor din spaţiul închiriat; 
• 266,23 lei – dobânda legală aferentă prejudiciului de 4.150 lei, calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii – 
26.03.2019, până la data deschiderii procedurii generale de insolvență împotriva debitorului Dialma SRL – 04.11.2019: 

Perioada Fractie Dobanda legala penalizatoare pentru 
raporturi intre profesionisti - art 3 alin 21 
este dob. remuneratorie+8%) 

2019-Mar-27 - 2019-Nov-04 223 zile din 365 10.50% 266.23 lei
Perioada 2019-Mar-27 - 2019-Nov-04 

 
Total: 266.23 lei

• 5.335,48 lei - contravaloare utilităţi furnizate spaţiului închiriat până la data eliberării acestuia; 
• 835 lei - cheltuieli de judecată. 
Având în vedere imposibilitatea calculării dobânzii legale aferentă debitului de 5.097,23 lei, în conformitate cu 
dispozițiile Sentinței civile nr. 337 din data de 23.01.2019 pronunțată de Judecătoria Arad, Secția Civilă în dosarul nr. 
16355/55/2018, întrucât creditorul Sweet & Caffe Store SRL nu a anexat cererii de admitere a creanței toate 
documentele justificative (printre care factura fiscală nr. 121 din data de 29.03.2018), respectiv necunoașterea de către 
lichidatorul judiciar a datei scadenței acestei facturi – dată de la care se calculează dobânda legală, lichidatorul judiciar 
a solicitat prin adresa nr. 3802/03.11.2020 comunicată către creditorul Sweet & Caffe Store SRL prin e-mail la adresa 
de contanct (indicată de către creditor la instanță), în data de 04.11.2020 și în data de 06.11.2020, prin care a solicitat 
comunicarea copiei facturii fiscale nr. 121/29.03.2018 în valoare de 5.097,23 lei semnată de primire de către Dialma 
SRL, precum și a altor documente justificative. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 1788/21.05.2021 către creditorul Sweet & Caffe Store SRL 
comunicată prin e-mail la adresa de contanct (indicată de către creditor la instanță), în data de 21.05.2021. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
Până în prezent, creditorul Sweet & Caffe Store SRL nu a înțeles să comunice lichidatorului judiciar documentele 
justificative solicitate în vederea înscrierii creanței la masa credală a societății debitoare Dialma SRL. 
Lichidatorul judiciar a înscris creanța creditorului Sweet & Caffe Store SRL în valoare de 15.683,94 lei în tabelul 
definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Dialma SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de 
art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
Referitor la Cererea de repunere în termen și de admitere a creanței formulată de Compania De Apă Arad SA 
Compania De Apă Arad SA, cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, jud. Arad, având CUI RO 1683483, nr. Reg. 
Comerțului J02/110/21.02.1991, a formulat Cererea nr. 26641/BJ1360/13.12.2021 de repunere în termen în temeiul art. 
42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat Instanței de judecată: 
1. să constate faptul că subscrisa este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței în temeiul 
prevederilor art. 42 alin. 3 teza finală din Legea 85/2014, raportat la împrejurarea că nu a fost notificată conform art. 99 
alin. 1 din Legea 85/2014 cu privire la deschiderea procedurii generale a insolvenței debitoarei; 
2.să dispună înscrierea subscrisei la masa credală a debitoarei Dialma SRL, cu sediul în Municipiul Arad, str. Câmpul 
Liniștii, nr. 1, județul Arad, CUI- 1678240, cu suma de 1169,24 lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise în 
perioada 28.02.2019- 31.10.2019 și penalitățile aferente acestora, în baza contractului nr. 22883 din 26.05.2011 de 
prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 
Menționăm faptul că, creditorul Compania De Apă Arad SA a achitat taxa judiciară de timbru de 200,00 lei, conform 
chitanței seria AR XWF nr. 0282987/13.12.2021. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1046/108/2019/a11 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, având 
următorul termen de judecată stabilit în data de 02.03.2022. 
Menționăm faptul că, conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, doar lichidatorul judiciar este competent să se 
pronunțe asupra cererii de repunere în termen și de înscriere a creanței la masa credală cu depășirea termenului legal. 



3 
 

Conform art. 42 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 85/2014: „Creditorii care nu au fost notificați potrivit prevederilor art. 
99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, prin depunerea unei 
cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se afla în momentul înscrierii lor la masa 
credală”. 
Având în vedere următoarele: 
- Prin Sentința civilă nr. 895 din data de 04.11.2019 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
1046/108/2019, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului Dialma SRL; 
- Expert SPRL în calitate de administrator judiciar provizoriu a avut obligația comunicării notificărilor către creditorii 
societății în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu privire la înregistrarea 
crererilor de admitere a creanțelor născute înainte deschiderii procedurii generale de insolvență, respectiv depunerea 
dovezilor de comunicare la dosarul cauzei; 
- Conform Sentinței civile nr. 64 din data de 10.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 1046/108/2019, subscrisa Consultant Insolvență SPRL a fost confirmată în calitate de administrator judiciar al 
debitorului Dialma SRL; 
- Lichidatorul judiciar nu a identificat la dosarul cauzei dovezile privind notificarea creditorului Compania De Apă 
Arad SA în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
creditorul Compania De Apă Arad SA este considerat de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței 
și va prelua procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii acestuia la masa credală. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la verificarea 
cererii de înscriere la masa credală formulată de Compania De Apă Arad SA, identificând următoarele aspecte:  
- creanța solicitată în valoare de 1.169,24 lei a fost născută urmare emiterii facturilor fiscale nr: 114948/28.02.2019 
scadentă la data de 15.03.2019 în valoare de 572,77 lei; 172433/31.03.2019 scadentă la data de 15.04.2019 în valoare de 
539,27 lei și a notelor de penalizare nr: 985594/31.01.2019 – penalizare de 4,68 lei; 986785/28.02.2019 – penalizare de 
8,86 lei; 987696/31.03.2019 – penalizare de 3,10 lei; 988645/30.04.2019 – penalizare de 5,23 lei; 989724/31.05.2019 – 
penalizare de 8,40 lei; 991031/30.06.2019 – penalizare de 10,48 lei; 992303/31.07.2019 – penalizare de 8,85 lei; 
993663/31.08.2019 – penalizare de 14,13 lei; 995077/30.09.2019 – penalizare de 13,45 lei; 996621/31.10.2019 – 
penalizare de 6,81 lei. 
Lichidatorul judiciar a înscris creanța creditorului Compania De Apă Arad SA în valoare de 1.169,24 lei în tabelul 
definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Dialma SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de 
art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
Referitor la Cererea de admitere a creanței formulată de Enel Energie SA 
În data de 05.01.2022 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea nr. 400168/05.01.2022 de admitere a creanței 
formulată de Enel Energie S.A., cu sediul in Bld. Mircea Voda, nr. 30, et. 6, camera 6.8, sector 3, Bucuresti, inregistrata 
la Registrul Comertului sub nr. J40/12303/2007 avand CUI 22000460, prin care a solicitat înscrierea în tabelul de 
creanțe al debitorului Dialma SRL a creanței în valoare de 36.828,74 lei reprezentand energie electrica si dobanzi 
penalizatoare datorate de Dialma SRL. 
Menționăm faptul că, creditorul Enel Energie SA a achitat taxa judiciară de timbru de 200,00 lei, conform OP nr. 
108/06.01.2022. 
Lichidatorul judiciar nu a identificat la dosarul cauzei dovezile privind notificarea creditorului Enel Energie SA în 
conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, creditorul Enel Energie SA este considerat de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței și va 
prelua procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii acestuia la masa credală. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la verificarea 
cererii de înscriere la masa credală formulată de Enel Energie SA, identificând faptul că, creanța solicitată în valoare de 
36.828,74 lei s-a născut urmare emiterii următoarelor facturi fiscale: 

Nr. factura Data emiterii 
Data 

scadentei 
Valoare factura 

emisa 
Rest de plata 

Valoare 
energie + 

TVA 

Taxe alte 
servicii 

Dobanzi 
penalizatoare 

18F10760002 09.12.2018 03.01.2019 8,972.30 lei 8,972.30 lei 8,942.40 lei 4.01 lei 25.89 lei 

18F11670127 31.12.2018 03.02.2019 7,355.01 lei 7,355.01 lei 7,351.00 lei 4.01 lei - 

19EI01216393 16.02.2019 13.03.2019 7,833.10 lei 7,833.10 lei 7,783.02 lei - 50.08 lei 

19EI02219230 17.03.2019 11.04.2019 6,571.34 lei 6,571.34 lei 6,480.50 lei 4.01 lei 86.83 lei 

19EI04857128 31.05.2019 25.06.2019 3,266.66 lei 3,266.66 lei 2,771.06 lei 8.02 lei 487.58 lei 

19EI07638016 31.08.2019 25.09.2019 446.75 lei 446.75 lei 392.76 lei - 53.99 lei 

19EI11407352 06.12.2019 31.12.2019 978.37 lei 978.37 lei 124.40 lei - 853.97 lei 

20EI07036898 16.07.2020 10.08.2020 1,405.21 lei 1,405.21 lei 18.66 lei - 1,386.55 lei 

Total general 36,828.74 lei 36,828.74 lei 33,863.80 lei 20.05 lei 2,944.89 lei 

Urmare procedurii de verificare, lichidatorul judiciar va proceda la înscrierea creanței solicitate de Enel Energie SA în 
tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Dialma SRL, astfel: 
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- va înscrie creanța în valoare de 34.445,16 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise de creditorul Enel 
Energie SA, înainte de data deschiderii procedurii generale a insolvenței (Sentința civilă nr. 895 din data de 
04.11.2019), cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară: 

Nr. factura Data emiterii 
Data 

scadentei 
Valoare 

factura emisa 
Rest de plata 

Valoare energie 
+ TVA 

Taxe alte 
servicii 

Dobanzi 
penalizatoare 

18F10760002 09.12.2018 03.01.2019 8,972.30 lei 8,972.30 lei 8,942.40 lei 4.01 lei 25.89 lei 

18F11670127 31.12.2018 03.02.2019 7,355.01 lei 7,355.01 lei 7,351.00 lei 4.01 lei - 

19EI01216393 16.02.2019 13.03.2019 7,833.10 lei 7,833.10 lei 7,783.02 lei - 50.08 lei 

19EI02219230 17.03.2019 11.04.2019 6,571.34 lei 6,571.34 lei 6,480.50 lei 4.01 lei 86.83 lei 

19EI04857128 31.05.2019 25.06.2019 3,266.66 lei 3,266.66 lei 2,771.06 lei 8.02 lei 487.58 lei 

19EI07638016 31.08.2019 25.09.2019 446.75 lei 446.75 lei 392.76 lei - 53.99 lei 

Total general 34,445.16 lei 34,445.16 lei 33,720.74 lei 20.05 lei 2,944.89 lei 

- va respinge creanța în valoare de 2.383,58 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise de creditorul Enel 
Energie SA ulterior datei deschiderii procedurii generale a insolvenței (Sentința civilă nr. 895 din data de 04.11.2019): 

Nr. factura Data emiterii 
Data 

scadentei 
Valoare 

factura emisa 
Rest de 

plata 

Valoare 
energie + 

TVA 

Taxe alte 
servicii 

Dobanzi 
penalizatoare 

19EI11407352 06.12.2019 31.12.2019 978.37 lei 978.37 lei 124.40 lei - 853.97 lei 

20EI07036898 16.07.2020 10.08.2020 1,405.21 lei 1,405.21 lei 18.66 lei - 1,386.55 lei 

Total general 2,383.58 lei 2,383.58 lei 143.06 lei 20.05 lei 2,944.89 lei 

Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 634/11.02.2022 
către creditorul Enel Energie SA privind înscrierea parțială a creanței solicitate. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


