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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 936 Data emiterii: 04.03.2022 
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. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura de faliment judiciară conform art. 59 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Dialma SRL, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 

procedura de faliment judiciară conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Dialma SRL 

Număr dosar 1046/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Dialma SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014   
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Dialma SRL nr. 459/01.02.2022 pentru termenul de judecată din data 
de 07.02.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1980/02.02.2022 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-
de-activitate-Dialma-SRL-termen-fond-07.02.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 42 alin. (3), art. 105 şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014  
În temeiul art. 42 alin. (3), art. 105 şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de 
verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului Dialma SRL nr. 630/11.02.2022, acesta fiind depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2966/17.02.2022 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-de-verificare-a-creantelor-declarate-impotriva-
debitorului-Dialma-SRL.pdf.  
Referitor la Cererea de admitere a creanței formulată de Sweet & Caffe Store 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: 
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: Urmare procedurii de verificare, lichidatorul 
judiciar a procedat la înscrierea creanței solicitate de Enel Energie SA în tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Dialma SRL, astfel: a înscris 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; a respins 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). 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.  
Referitor la înscrierea creditorului Perla De Smalt SRL la masa credală: prin intermediul Contractului de cesiune de 
creanța cu încheiere de data certa nr. 6/10 februarie 2022, s-au transferat către Perla De Smalt SRL toate drepturile cu 
privire la creanța deținuta de către Evoque Textile SRL împotriva societății Dialma SRL. Astfel societatea Perla De 
Smalt SRL deține o creanța împotriva Dialma SRL - in faliment, in cuantum de 113.205,71 lei, cu rangul de creanța 
chirografara. Lichidatorul judiciar a procedat la actualizarea tabelului de creanțe, respectiv a înscris creditorul Perla De 
Smalt SRL la masa credală. 
Referitor la cererea de admitere a creanței formulată de Prexton SRL: Prexton SRL, cu sediul in mun. Arad, str Câmpul 
Liniștii, nr 1, jud Arad, înregistrata la ORC Arad sub nr J02/850/2001, CUI RO 14361935 si sediul procesual ales in 
Romania la sediul SCA Serban&Serban, a solicitat înscrierea creanței noastre în sumă de 12.100 lei, reprezentând 
cheltuieli de judecata conform Sentinței civile nr 221/ 22.03.2021 pronunțata de Tribunalul Arad în dosar nr 
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178/108/2021, ramasa definitiva prin Decizia civila nr 343/14.06.2021 pronunțata de Curtea de Apel Timisoara, Secția a 
II-a Civilă. Conform disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, creanța curentă urmează a fi achitată în momentul în 
care debitorul va dispune de fondurile necesare, fară a fi nevoie de înscrierea la masa credală. Mai mult decât atât, 
urmeaza sa analizeze posibilitatea compensarilor reciproce a creanței cu creanța neachitată de Prexton SRL către 
Dialma SRL reprezentând dividende datorate. 
Referitor la cererea de admitere a creanței formulată de Cerbul SRL: Cerbul S.R.L., cu sediul in Italia, Revine Lago 
(TV), via Marconi, nr 105, Regiunea Lago, cod fiscal 05868170159, cod plătitor TVA (partita IVA) 02269330268 si 
sediul procesual ales in Romania la sediul SCA Serban&Serban, a solicitat înscrierea creanței în sumă de 1.000 euro, 
reprezentând cheltuieli de judecata conform Sentinței civile nr 3014/ 23.06.2021 pronunțata de Judecătoria Arad in 
dosar nr 4218/55/2021. 
Conform disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, creanța curentă urmează a fi achitată în momentul în care 
debitorul va dispune de fondurile necesare, fară a fi nevoie de înscrierea la masa credală. Mai mult decât atât, urmeaza 
sa analizeze posibilitatea compensarilor reciproce a creanței cu creanța neachitată de Cerbul SRL către Dialma SRL. 
Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Dialma 
SRL nr. 632/11.02.2022 acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2972/17.02.2022 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Tabel-definitiv-
consolidat-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Dialma-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
3. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL pentru data de 
21.02.2022, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic 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. 
(2). Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru întreaga procedură de faliment a 
debitorului Dialma SRL, constând din: onorariul lunar de 2.500 euro (exclusiv TVA) și onorariul de succes de 5% 
(exclusiv TVA) din sumele recuperate, indiferent de modalitatea de recuperare a acestora”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 21.02.2022, ora 09:00 a fost 
publicat în BPI nr. 2694/14.02.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-21.02.2022-ora-
09.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 754/21.02.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 
21.02.2022, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 55,39% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Dialma SRL nr. 632/11.02.2022 publicat în BPI nr. 2972/17.02.2022 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic 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. 
2. Cu o majoritate de 55,39% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Dialma SRL nr. 632/11.02.2022 publicat în BPI nr. 2972/17.02.2022 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru întreaga procedură de 
faliment a debitorului Dialma SRL, constând din: onorariul lunar de 2.500 euro (exclusiv TVA) și onorariul de succes 
de 5% (exclusiv TVA) din sumele recuperate, indiferent de modalitatea de recuperare a acestora. 
Procesul-verbal nr. 754/21.02.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 21.02.2022, 
ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3172/21.02.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-
din-data-de-21.02.2022-ora-09.00.pdf.  
4. Referitor la disp. art. 155, art. 156 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a publicat în BPI nr. 2832/15.02.2022 anunțul nr. 
635/11.02.2022 privind depunerea Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 02/18.03.2020 întocmit de Kont 
MLM Serv SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cojocaru M., privind bunurile reprezentând un număr de 
262.179 de părți sociale deținute de Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL, la dosarul cauzei nr. 
1046/108/2019 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL pentru data de 
21.02.2022, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1). Aprobarea Raportului de evaluare a părților sociale deținute de debitorul Dialma SRL în capitalul societății 
Prexton SRL. 
(2). Aprobarea valorificării în bloc a bunurilor reprezentând pachetul integral de 262.179 de părți sociale deținute de 
Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL. 
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(3) Aprobarea tipului de vânzare a bunurilor reprezentând un număr de 262.179 de părți sociale deținute de Dialma SRL 
în capitalul social al societății Prexton SRL, reprezentând combinația celor două tipuri de vânzare: licitație publică, cu 
strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători și negociere directă. 
(4). Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor 
reprezentând pachetul integral de 262.179 de părți sociale deținute de Dialma SRL în capitalul social al societății 
Prexton SRL (cota de participare de 98,994%). 
(5). Aprobarea Regulamentului de valorificare prin negociere directă a bunurilor reprezentând pachetul integral de 
262.179 de părți sociale deținute de Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL (cota de participare de 
98,994%).”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 21.02.2022, ora 10:00 a fost 
publicat în BPI nr. 2688/14.02.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-21.02.2022-ora-
10.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 756/21.02.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 
21.02.2022, ora 10:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 55,39% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Dialma SRL nr. 632/11.02.2022 publicat în BPI nr. 2972/17.02.2022 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat Raportul de evaluare a părților sociale deținute de debitorul Dialma SRL în capitalul societății 
Prexton SRL. 
2. Cu o majoritate de 55,39% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Dialma SRL nr. 632/11.02.2022 publicat în BPI nr. 2972/17.02.2022 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor reprezentând pachetul integral de 262.179 de părți sociale 
deținute de Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL. 
3. Cu o majoritate de 55,39% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Dialma SRL nr. 632/11.02.2022 publicat în BPI nr. 2972/17.02.2022 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat tipul de vânzare a bunurilor reprezentând un număr de 262.179 de părți sociale deținute de 
Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL, reprezentând combinația celor două tipuri de vânzare: licitație 
publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători și negociere 
directă. 
4. Cu o majoritate de 55,39% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Dialma SRL nr. 632/11.02.2022 publicat în BPI nr. 2972/17.02.2022 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a 
bunurilor reprezentând pachetul integral de 262.179 de părți sociale deținute de Dialma SRL în capitalul social al 
societății Prexton SRL (cota de participare de 98,994%). 
5. Cu o majoritate de 55,39% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Dialma SRL nr. 632/11.02.2022 publicat în BPI nr. 2972/17.02.2022 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat Regulamentul de valorificare prin negociere directă a bunurilor reprezentând pachetul integral de 
262.179 de părți sociale deținute de Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL (cota de participare de 
98,994%). 
Procesul-verbal nr. 756/21.02.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 21.02.2022, 
ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3176/21.02.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-
din-data-de-21.02.2022-ora-10.00.pdf.  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 21.02.2022, ora 
10:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării pachetului integral de 
262.179 de părți sociale deținute de Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL la prețul de 100% din 
valoarea de piață:  

Situatia 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 100% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
administratorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro;  

www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro 

• la avizierul 
Primăriei 

Municipiului 
Arad 

• în ziarul de 
largă circulație 
Național din 

data de 
07.03.2022; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Daliei, nr. 

8, mansardă, jud. Timiş.  
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Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-
verbal de 

licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
imobilizărilor 

financiare 
ajudecate inclusiv 

TVA 

Licitatii 
publice rămase 

de organizat 
conform 

regulament   

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 
14.03.2022  
ora 11:00 

100% 
- 

- 
- 

2 la 100% - - 

2 
21.03.2022  
ora 11:00 

100% - 
- 

- 
- - - 

3 
28.03.2022  
ora 11:00 

100% - 
- 

- 
- - - 

În data de 01.03.2022 subscrisei i-a fost comunicată prin e-mail Oferta fermă de cumpărare formulată de Romano T. din 
cuprinsul căreia se rețin următoarele: „Oferta ferma de cumpărare a celor 262.179 parti sociale deținute de debitoarea 
SC DIALMA SRL in capitalul social al SC Prexton SRL. Prețul oferit de subsemnatul pentru achiziționarea pârtilor 
sociale menționate mai sus, este de 300.000 (treisutemii) LEI, condiționat, insa, de faptul ca, in urma achitării prețului, 
sa fie inchis, atat dosarul nr 1046/108/2019 al Tribunalului Arad cat si toate celelalte dosare asociate sau care au 
legătură cu acesta”.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL pentru data de 
09.03.2022, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1). Aprobarea ofertei formulată de Romano T. de achiziție directă a bunurilor reprezentând pachetul integral de 
262.179 de părți sociale deținute de Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL (cota de participare de 
98,994%) la prețul oferit de 300.000 lei.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 09.03.2022, ora 09:00 a fost 
publicat în BPI nr. 3791/02.03.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-09.03.2022.pdf.  
5. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a3 
Prin Încheierea de ședință din data de 25.10.2021 a fost stabilit următorul termen de judecată în data de 16.03.2022, ca 
urmare a admiterii cererii de amânare formulată de lichidatorul judiciar. 
Având în vedere insuficiența disponibilităților bănești în averea debitoarei Dialma SRL, lichidatorul judiciar se află în 
imposibilitate de a da curs dispozițiilor judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 
07.02.2022, respectiv de a efectua plata diferenței de onorariu al expertului evaluator Buftea M. și al expertului contabil 
judiciar Lascu R. M., acestea urmând a fi achitate de îndată ce vor exista disponibilități bănești în averea debitoarei ca 
urmare a valorificării părților sociale deținute de Dialma SRL în capitalul social al Prexton SRL, precum și a încasării 
dividendelor de la Prexton SRL. 
6. Referitor la dosarul penal nr. 175/P/2020 
În data de 16.11.2020, administratorul judiciar în calitate de reprezentant al părții vătămate Dialma SRL SRL și 
apărătorul ales avocat Duțulescu L. s-au deplasat la Inspectoratul de Poliție Județean Arad – Serviciul de Invesigare a 
Criminalității Economice, pentru a fi audiați în dosarul penal nr. 175/P/2020 privind pentru pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 295 și art. 239 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
129/2019 de către Ruaro M.. 
Conform adresei emise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, prin ordonanța din data de 24.11.2020, emisă în 
dosarul penal nr. 175/P/2020, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a dispus clasarea cauzei cu 
privire la comiterea infracțiunii de spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, respectiv 
disjungerea și declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, sub 
aspectul comiterii infracțiunilor de abuz de încredere, prev. de art. 239 alin. (1) Cod penal și delapidare, prev. de art. 
295 alin. (1) Cod penal. 
În urma disjungerii și declinării, cauza a fost înregistrată în evidențele Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad sub nr. 
5083/P2020, iar la acest moment procesual, se efectuează cercetări de către organele de cercetare penală din cadrul 
I.P.J. Arad – S.I.C.E. sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, nefiind 
dispusă vreo soluție în cauză. 
7. Referitor la plângerea penală formulată împotriva administratorului Romano T.  
Având în vedere sustragerea și ascunderea bunurilor din averea debitorului SC Dialma SRL de către administratorul 
social Romano T., administratorul judiciar a formulat Plângerea penală nr. 685/01.03.2021 împotriva făptuitorului dl. 
Romano T. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de 
art. 241 alin. (1) lit. a), art. 295 și art. 239 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, plângerea 
penală fiind înaintată către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.  
8. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a6 
Administratorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului Romano T. în temeiul art. 169 
alin. (1) lit. a), c), d) și e) către Tribunalul Arad, fiind constituit astfel dosarul nr. 1046/108/2019/a6, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 19.04.2021.  
Următorul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 1046/108/2019/a6 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a 
Civilă este în data de 17.01.2022. 
La termenul de judecată din data de 17.01.2022, s-a dispus amânarea cauzei pentru termenul din data de 02.03.2022, 
cauza fiind repartizată ciclic completului de judecată C3-sindic ca urmare a desfiintării completului C5-sindic. 
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La termenul de judecată din data de 02.03.2022, s-a dispus amânarea cauzei pentru termenul din data de 06.04.2022, 
pentru convocarea Adunării creditorilor privind oferta comunicată de pârât privind achitarea masei credale. 
9. Referitor la dosarul nr. 246/108/2021 
Prin Încheierea de ședință din Camera de Consiliu nr. 199 din data de 08.11.2021 pronunțată dosarul nr. 246/108/2021 
aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, s-a dispus: Admite cererea formulată de SC Dialma SRL - societate 
în insolvență, prin administrator Consultant Insolvență SPRL, împotriva SC Prexton SRL, Romano T., SC Cerbul SRL. 
Autorizează pe reclamantă să convoace Adunarea Generală a Asociaților SC Prexton SRL, la sediul reclamantei, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea raportului întocmit de către administratorul societar privind indicatorii 
economico-financiari, conturile de venituri și cheltuieli, contul de profit și pierderi pentru perioada 2015-2020 precum 
și dividentele de distribuit asociaților; 2. Aprobarea raportului întocmit de către administratorul societar privind 
indicatorii economico-financiari, conturile de venituri și cheltuieli, contul de profit și pierderi pentru perioada 
2015/2020, precum și dividentele de distribuit asociaților. 3. Prezentarea de către administratorul societar a tuturor 
actelor și registrelor societății, a tuturor actelor contabile, a tuturor situațiilor financiare anuale, a tuturor declarațiilor 
fiscale și a tuturor contractelor în derulare în vederea predării acestora noului administrator și a semnării procesului 
verbal de predare-primire a tuturor documentelor de gestiune și care sunt proprietatea SC Prexton SRL. 4. Aprobarea 
situatiilor financiare anuale ale societății SC Prexton SRL aferente exercitiului financiar 2019; 5. Stabilirea modului de 
repartizare a profitului net înregistrat de către SC Prexton SRL la data de 13.12.2019. 6. Urmărirea administratorului 
Romano T. pentru daunele pricinuite SC Prexton SRL cu desemnarea SC Dialma – societate în insolvență prin 
administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL să exercite acțiunea. Autorizează reclamanta SC Dialma SRL – în 
insolvență, prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL de a numii un terț, pe baza unei procuri speciale, să 
prezideze Adunarea Generală a Asociaților al SC Prexton SRL, în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii 
instanței, costurile pricinuite de convocare urmând să fie achitate de către SC Prexton SRL. Fără cheltuieli de judecată. 
Împotriva Încheierii de ședință din Camera de Consiliu nr. 199 din data de 08.11.2021 a fost formulat apel de către 
Prextron SRL. 
Astfel, dosarul nr. 246/108/2021 a fost transferat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția II-a Civilă, fiind stabilit 
primul termen de judecată în data de 24.03.2022. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare faţă de apelul formulat de către SC Prexton SRL solicitând, în mod 
respectuos, Onoratei Curţi să dispună respingerea acestuia ca neîntemeiat. 
10. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a9 
Persoana fizică Romano T. prin reprezentant convențional Șerban R. a formulat contestație împotriva Raportului de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de reorganizare judiciară conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Dialma SRL, nr. 3594/20.09.2021, publicat în BPI nr. 
15576/21.09.2021 în ce privește măsura administratorului judiciar prevăzută a pct. 12 din Raport – Referitor la 
retribuția persoanelor de specialitate, respectiv a cuantumului onorariului variabil aferent perioadei de reorganizare 
judiciară 13.07.2020-13.06.2021, reprezentând 5% din sumele distribuite creditorilor conform programului de plată a 
creanțelor. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1046/108/2019/a9 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 08.11.2021. 
Administratorul judiciar a formulat la întâmpinare la contestația formulată de Romano T. prin avocat Șerban R. 
împotriva Raportului de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de reorganizare 
judiciară conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Dialma SRL, nr. 3594/20.09.2021, 
publicat în BPI nr. 15576/21.09.2021, prin intermediul căreia, a solicitat Onoratei Instanţe să dispună: 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția tardivității contestației formulate de Romano T., solicitând a fi 
respinsă ca tardiv formulată; 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția lipsei de interes a contestatorului Romano T., solicitând a fi 
respinsă ca lipsită de interes; 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția inadmisibilității contestației formulate de Romano T., solicitând a 
fi respinsă ca inadmisibilă; 
- Pe fond, solicităm respingerea contestației formulată de Romano T. ca fiind neîntemeiată. 
La termenul de judecată din data de 02.03.2022 s-a dispus amânarea cauzei pentru termenul din data de 06.04.2022 
pentru convocarea Adunării creditorilor privind oferta comunicată de pârât privind achitarea masei credale. 
11. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a10 
Prin Sentința civilă nr. 37/02.03.2022 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
1046/108/2019/a10, s-a dispus: „Respinge excepţia netimbrării contestaţiei. Respinge contestaţia formulată de către 
contestatoarea Golovescu S. în calitate de administrator special al debitoarei SC Dialma SRL împotriva Raportului 
lunar de activitate nr. 3844 din data de 04.10.2021 întocmit de administrator judiciar Consultant Insolvenţă SRL. Fără 
cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă. În cazul exercitării căii de atac cererea se depune la Tribunalul Arad”. 
12. Referitor la dosarul nr. 1046/108/2019/a11 
Compania De Apă Arad SA, cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, având CUI: RO 1683483, nr. Reg. Comerțului 
J02/110/21.02.1991, a formulat Cerere de repunere în termen în temeiul art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, prin care 
a solicitat Instanței de judecată să constate faptul că, aceasta este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere 
a creanței, respectiv să dispună înscrierea la masa credală a debitorului Dialma SRL cu suma de 1169,24 lei 
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reprezentând contravaloarea facturilor emise în perioada 28.02.2019-31.10.2019 și penalitățile aferente acestora, 
datorate în baza contractului nr. 22883 din data de 26.05.2011 de prestare a serviciului de alimentare cu apă și 
canalizare. 
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 16.03.2022. 
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. 
13. Referitor la cheltuielile de procedură  
În cadrul procedurii de faliment au fost achitate cheltuieli ocazionate de procedura de faliment, în sumă de 43,32 lei, 
astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor 
Nr. 

document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 29053 10.12.2021 43,32 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului 

Dialma SRL ziarul Național din data de 17.02.2020 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru 

plata cheltuielilor de procedura, nerecuperate 43,32 lei  
14. Referitor la disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 
Urmare intrării debitorului Dialma SRL în faliment prin procedura generală, lichidatorul judiciar a constatat existența 
următoarelor creanțe curente reprezentând cheltuieli de procedură neachitate, care vor urma ordinea de prioritate 
prevăzute de disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 
- onorariu expertiză evaluatorie în valoare de 1.900 lei (inclusiv TVA), conform facturii fiscale seria KMS nr. 12 din 
data de 18.03.2020 emisă de Kont MLM Serv SRL, reprezentând onorariul pentru întocmirea raportului de expertiză în 
vederea stabilirii valorii unei părți sociale și valoarea totală a aportului la capitalul social al SC Prexton SRL deținut de 
către debitoarea SC Dialma SRL; 
- onorariul fix al administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în valoare totală de 88.595,50 lei (inclusiv 
TVA) – neachitat, reprezentând: onorariu aferent perioadei de observație de 250 lei/lună + TVA (calculat pentru 
perioada 10.02.2020-12.07.2020) și restant la plată – 1.487,50 lei (inclusiv TVA), conform facturii fiscale seria TM nr. 
54 din data de 10.06.2021; onorariu aferent perioadei de reorganizare judiciară de 4500 lei/lună + TVA (calculat pentru 
perioada 13.07.2020 – 13.06.2021) și restant la plată -  58.905,00 lei (inclusiv TVA), conform facturii fiscale seria TM 
nr. 54 din data de 10.06.2021; onorariu aferent perioadei de reorganizare judiciară de 4500 lei/lună + TVA (calculat 
pentru perioada 14.06.2021 – 13.09.2021) și restant la plată -  16.065,00 lei (inclusiv TVA), conform facturii fiscale 
seria TM nr. 84 din data de 20.09.2021; onorariul aferent perioadei de reorganizare judiciară de 4500 lei/lună + TVA 
(calculat pentru perioada 14.09.2021 – 21.11.2021) și restant la plată – 12.138,00 lei, conform facturii fiscale seria TM 
nr. 96 din data de 17.11.2021. (conform facturilor fiscale înregistrate la dosarul cauzei); 
- onorariul variabil al administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în valoare totală de 22.210,56 lei (inclusiv 
TVA) – neachitat, reprezentând: onorariu variabil administrator judiciar aferent perioadei de reorganizare judiciară 
13.07.2020 - 13.06.2021, reprezentând 5% din sumele obținute din încasări de dividende și recuperări de creanțe, 
conform 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 – 735,21 lei (inclusiv 
TVA), conform facturii fiscale seria TM nr. 55 din data de 10.06.2021; onorariu variabil administrator judiciar aferent 
perioadei de reorganizare judiciară 13.07.2020 - 13.06.2021, reprezentând 5% din sumele distribuite creditorilor 
conform programului de plată a creanțelor indiferent de modalitatea distribuirii acestora, conform 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 – 21.475,35 lei (inclusiv TVA), 
conform facturii fiscale seria TM nr. 55 din data de 10.06.2021. (conform facturilor fiscale înregistrate la dosarul 
cauzei); 
- onorariul fostului administrator judiciar provizoriu Expert SPRL de 6000 lei plus TVA, conform Deciziei civile nr. 
364/A din data de 14.09.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 1046/108/2019/a2. 
Conform Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 21.02.2022, ora 09:00, 
retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru întreaga procedură de faliment a debitorului Dialma 
SRL, constă din: onorariul lunar de 2.500 euro (exclusiv TVA) și onorariul de succes de 5% (exclusiv TVA) din sumele 
recuperate, indiferent de modalitatea de recuperare a acestora. 
Pentru perioada 22.11.2021-22.02.2022, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL este în valoare de 
8.925,00 euro (inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 2500 euro (exclusiv TVA) * 3 luni. 
15. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de 
judecată, în vederea valorificării părților sociale deținute de Dialma SRL, soluționării dosarelor nr. 1046/108/2019/a3, 
nr. 1046/108/2019/a6, nr. 246/108/2021, soluționarea dosarului penal nr. 5083/P2020, soluționarea plângerii penale nr. 
685/01.03.2021 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


