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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 287 Data emiterii: 20.01.2022 
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 judiciar: 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. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a 
creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, declarate împotriva averii debitorului Dialma 
SRL, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență,  

declarate împotriva averii debitorului Dialma SRL 

Număr dosar 1046/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă 
Temei juridic: art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Dialma SRL 
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. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014 judecătorul-sindic a dispus începerea procedurii 
falimentului debitorului Dialma SRL. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului Dialma SRL. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
Dialma SRL practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
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, au fost stabilite următoarele termene de procedură: „Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor 
creanţelor născute în cursul procedurii la 06.01.2022. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în 
cursul procedurii, întocmirea, publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 20.01.2022. Stabileşte termenul limită 
pentru formularea contestaţiilor împotriva creanţelor născute în cursul procedurii la 7 zile de la publicarea tabelului de 
creanţe în Buletinul procedurilor de insolvenţă”. 
Lichidatorul judiciar a respectat disp. art. 99 alin. (1) și (3) din Legea nr. 85/2014, astfel:  
- Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Dialma SRL nr. 5271/08.12.2021 a fost publicată în BPI nr. 
20971/10.12.2021, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-a-debitorului-Dialma-SRL.pdf, precum şi în ziarul de 
largă circulație Național din data de 10.12.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Arad notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Dialma SRL 
nr. 5806/30.12.2021 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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, judecătorul-sindic a dispus: „Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment Oficiului registrului 
comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, pentru efectuarea menţiunii, precum părţilor prin publicarea în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă”. 
Notificarea părților a fost efectuată prin publicarea Sentinței civile nr. 846/2021 din data 22.11.2021 pronunțată de 
Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1046/108/2019 în BPI nr. 21999/29.12.2021. 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
- Prevederile art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”. 
- Prevederile art. 80 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori 
cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103.”  
(2) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalităţile de orice fel sau 
cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu 
actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, acestea se datorează până 
la data deschiderii procedurii falimentului.” 
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- Prevederile art. 103 din Legea nr. 85/2014: „Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în tabelul 
definitiv până la valoarea de piață a garanției stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea 
activelor asupra cărora poartă cauza de preferință se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv 
sau în tabelul definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanța 
sa fusese înscrisă drept creanță chirografară, până la acoperirea creanței principale și a accesoriilor ce se vor calcula 
conform actelor din care rezulta creanța, până la data valorificării bunului. Această prevedere se aplică și în cazul 
eșuării planului de reorganizare și vânzării bunului în procedura de faliment.” 
- Prevederile art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „(3) Vor fi supuse verificării toate creanțele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost 
modificat față de tabelul definitiv de creanțe sau față de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a 
plăților făcute după deschiderea procedurii.” 
- Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a identificat la dosarul cauzei următoarele cereri de admitere a 
creanțelor născute în cursul procedurii generale a insolvenței și în cursul perioadei de reorganizare judiciară: 
1. Municipiul Arad, reprezentat prin Primar Bibarț C., prin Direcția Venituri, cu sediul în Arad, Bd-ul Revoluției, nr. 75, 
jud. Arad, a depus Cererea de admitere a creanței nr. 856789/21.12.2021, prin care a solicitat înscrierea în tabelul de 
creanțe al debitorului Dialma SRL cu creanța bugetară în valoare de 1.308,00 lei, reprezentând: impozit auto: debit de 
1073,00 lei și majorări de întârziere de 148,00 lei; taxă firmă: debit de 76,00 lei și majorări de întârziere de 11,00 lei. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în data de 29.12.2021. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „(3) Vor fi supuse verificării toate creanțele asupra 
averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost 
modificat față de tabelul definitiv de creanțe sau față de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a 
plăților făcute după deschiderea procedurii.”, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea cererii de admitere a creanței 
formulată de creditorul Municipiul Arad prin Direcția Venituri. 
Lichidatorul judiciar va înscrie creanța creditorului Municipiul Arad în valoare de 1.308,00 lei în tabelul suplimentar de 
creanțe al debitorului Dialma SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – 
creanță bugetară, născută după data deschiderii procedurii generale a insolvenței. 
2. Romano T., cu domiciliul ales in Romania la sediul SCA Serban&Serban din Arad, str. Nicolae Grigorescu, nr 4-6. 
ap 1-2, jud Arad. prin av Serban R. din Baroul Arad, a depus Cerere de admitere a creanței prin care a solicitat 
înscrierea în tabelul suplimentar de creanțe al debitoarei Dialma SRL, a creanței în valoare de 358.772 lei, reprezentând 
„creditare societate”. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în data de 23.12.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru în valoare de 200,00 lei conform chitanței nr. AR XWF 0283080/15.12.2021. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea cererii de 
admitere a creanței formulată de persoana fizică Romano T., identificând următoarele aspecte: 
- persoana fizică Romano T. nu a anexat cererii de admitere a creanței/nu a comunicat lichidatorului judiciar niciun 
contract de creditare în baza căruia susține că a acordat creditare societății debitoare Dialma SRL în valoare de 358.772 
lei; 
- din considerentele Sentinței civile nr. 167/CC din data de 20.09.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a 
Civilă, în dosarul nr. 1046/108/2019/a8 rămasă definitivă prin neapelare, Instanța de judecată a precizat: „Acesta a 
deținut calitatea de administrator a SC Dialma SRL, anterior deschiderii procedurii de insolvență și a decis să achite 
datoria înregistrată de debitoare către AJFP Arad de 358.772 lei la 16.03.2021, fără a face dovada vreunui contract de 
creditare cu debitoarea”. 
Având în vedere inexistența unui contract de creditare încheiat între persoana fizică Romano T. și debitoarea Dialma 
SRL, respectiv puterea de lucru judecat rezultată din considerentele Sentinței civile nr. 167/CC din data de 20.09.2021 
pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1046/108/2019/a8, lichidatorul judiciar va respinge 
creanța solicitată de Romano T.. 
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 294/20.01.2022 către 
Romano T. prin reprezentant convențional SCA Serban&Serban cu privire la respingerea creanței solicitate. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


