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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1414 Data emiterii: 05.04.2022 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1046/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Ana Șerban. 

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. Creditori: conform Tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Dialma SRL nr. 

632/11.02.2022 publicat în BPI nr. 2972/17.02.2022. 

5. 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. 

6. 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. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul asupra fondurilor obținute 

din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Dialma SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Dialma SRL 

Număr dosar 1046/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă 

Temei juridic: art. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 

Debitor: Dialma SRL 

1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 

Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 

85/2014): 
Nr. 

crt. 
Descriere bun imobil/mobil Suma (lei) TVA colectată 

1   0.00 lei 0.00 lei 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri imobile și mobile 0.00 lei 0.00 lei 

 
Nr. 

crt. 
Descriere alte acte valorificate Suma (lei) TVA colectată Observații 

1 

Pachetul integral de 262.179 de părți sociale 
(cotă de participare de 98,994%), deținute de 

Dialma SRL, în capitalul social al societății 

Prexton SRL, cu sediul social în Arad, str. 

Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, înregistrată 

la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Arad sub nr. J02/850/2001, având 

CUI RO 14361935 

300,000.00 lei 

Cu privire la TVA, 
valorificarea pachetul 

integral de 262.179 de părți 

sociale (cotă de participare 
de 98,994%), deținute de 

Dialma SRL, în capitalul 

social al societății Prexton 

SRL, a fost efectuată 

conform disp. art. 292 alin. 

(2) pct. 5 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul 

fiscal - operațiune scutită 

de taxa pe valoare 
adăugată. 

Pachetul integral de 262.179 de părți 

sociale (cotă de participare de 98,994%), 
deținute de Dialma SRL, în capitalul social 

al societății Prexton SRL, a fost adjudecat 

de către persoana fizică Romano T. în baza 

Procesului-verbal de vânzare prin 

negociere directă nr. 1045/11.03.2022, 

încheiat în data de 11.03.2022, ora 15:00 și 

a Actului de adjudecare nr. 

1138/17.03.2022. 

  Total sume obţinute din vânzare părți sociale 300,000.00 lei 0.00 lei   

 

Mențiuni cu privire la caietul de sarcini TVA colectată 

Caiet de sarcini achiziționat de către persoana fizică Romano T. în vederea participării la 

ședința de negociere  
595.00 lei 95.00 lei 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 

85/2014): 
Nr. 

crt. 
Descriere creanţe lei TVA colectată 

1   0.00 lei 0.00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 0.00 lei 0.00 lei 

Venituri totale obținute din valorificarea bunurilor şi încasarea creanțelor: 

  lei 
Total TVA 

colectată 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri şi încasare de creanţe 
300,595.00 

lei 
95.00 lei 

3. Menţiuni privind cheltuielile prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

- Mențiuni privind retribuţia administratorului/lichidatorului judiciar: 
Nr. 

crt. 
Descriere retribuţie Suma (lei) Onorariu aprobat  Perioada 



2 

 

1 

Onorariul fix al administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 

aferent perioadei de observație (conform facturii fiscale seria TM nr. 

54/10.06.2021) 

1,487.50 lei 250 lei/lună + TVA 
10.02.2020-

12.07.2020 

2 

Onorariu fix al administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 

aferent perioadei de reorganizare judiciară (58.905,00 lei (inclusiv TVA) 

pentru perioada 13.07.2020 – 13.06.2021, conform facturii fiscale seria 

TM nr. 54/10.06.2021; 16.065,00 lei (inclusiv TVA) pentru perioada 

14.06.2021 – 13.09.2021, conform facturii fiscale seria TM nr. 

84/20.09.2021; 12.138,00 lei (inclusiv TVA) pentru perioada 14.09.2021 – 
21.11.2021, conform facturii fiscale seria TM nr. 96/17.11.2021) 

87,108.00 

lei 
4500 lei/lună + TVA  

13.07.2020-

21.11.2021 

3 

Onorariu variabil al administratorului judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, 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. 55/10.06.2021; 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. 399/13.07.2020 
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. 55/10.06.2021 

22,210.56 

lei 

5% din sumele obținute din 

încasări de dividende și 

recuperări de creanțe și 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 

13.07.2020-

21.11.2021 

4 

Onorariul fix al lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aferent 
perioadei de faliment, conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor 

din data de 21.02.2022 ora 09:00 (curs valutar BNR de 4.9437 le/EURO 

din data de 04.04.2022) 

73,537.54 

lei 
2500 EURO/lună + TVA 

22.11.2021-

22.04.2022 

5 
Onorariu variabil al lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
aferent perioadei de faliment, conform hotărârii Adunării Generale a 

Creditorilor din data de 21.02.2022 ora 09:00 

17,885.40 

lei 

5% (exclusiv TVA) din 

sumele recuperate, 

indiferent de modalitatea 
de recuperare a acestora 

22.11.2021-

22.04.2022 

6 

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 

7,140.00 lei 6000 lei + TVA 
04.11.2019-
09.02.2020 

  Total retribuţie administrator/lichidator judiciar 
209,369.00 

lei 
    

- Menţiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 

crt. 
Descriere cheltuieli Suma (lei) 

Obligaţii achitate cu 

disponibilități din 

contul unic de 

lichidare al 

debitoarei/ restituire 

sume avansate 

Creditare societate (sume 

avansate de lichidator 

judiciar Consultant 

Insolvență SPRL prin 

asociat coordonator 

Popescu G.) 

Obligații 

restante la 

plată 

1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din 

Legea nr. 85/2014 (calculare 2% conform disp. art. 

119 alin. (4) din Statutul privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de practician în insolvenţă din 

29.09.2007, republicat) 

6,010.00 lei 
                                                       

-   lei  

                                                                       

-   lei  

                            

6,010.00 lei  

2 

Onorariu expertiză evaluatorie în valoare de 1.900 
lei, 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 Dialma SRL 

1,900.00 lei 
                                                       

-   lei  

                                                                       

-   lei  

                            

1,900.00 lei  

3 

Diferență de onorariu al expertului evaluator 

Buftea M., desemnat în dosar nr. 1046/108/2019/a3 
aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă 

2,200.00 lei 
                                                       

-   lei  

                                                                       

-   lei  

          

2,200.00 lei  

4 

Diferența de onorariu de 1.000 lei al expertului 

contabil judiciar Lascu R. M., desemnat în dosar 
nr. 1046/108/2019/a3 aflat pe rolul Tribunalului 

Arad, Secția a II-a Civilă 

1,000.00 lei 
                                  

-   lei  
                                                                       

-   lei  
                            

1,000.00 lei  

5 

Cheltuieli de procedură achitate de fostul 

administrator judiciar provizoriu Expert SPRL, 

conform Sentinței civile nr. 64/10.02.2020 

pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, 

în dosarul nr. 1046/108/2019 

153.93 lei 
                                                       

-   lei  

                                                                   

-   lei  

                                

153.93 lei  
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6 

Cheltuieli onorariu avocat redactare, asistență 

juridică și reprezentare în: 1) Dosar nr. 

1046/108/2019/a3, aflat pe rolul Tribunalului Arad, 

fază procesuală fond 2.200 lei; 2) Dosar nr. 

1046/108/2019/a6, aflat pe rolul Tribunalului Arad, 

fază procesuală fond 2.200 lei; 3) Dosar nr. 
246/108/2021, faza procesuală fond în fața 

Tribunalului Arad, 1.500 lei, faza procesuală a 

apelului, aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara - 
1.500 lei; 

4) Dosar nr. 1046/108/2019 - dosar de fond de 

insolvență, aflat pe rolul Tribunalului Arad - 1.500 
lei; 5) Dosar nr. 1046/108/2019/a 11, aflat pe rolul 

Tribunalului Arad, fază procesuală fond 1.500 lei; 

6.) Dosar nr. 1046/108/2019/a10, aflat pe rolul 

Tribunalului Arad, fază procesuală fond 1.500 lei;  

7) Dosar nr. 1046/108/2019/a9, aflat pe rolul 

Tribunalului Arad, fază procesuală fond 1.500 lei;  

8) Dosar nr. 1046/108/2019/a8, aflat pe rolul 

Tribunalului Arad, fază procesuală fond 1.500 lei;  

9) Dosar nr. 1046/108/2019/a5, Curtea de apel 
Timișoara, fază procesuală apel 100 lei, conform 

facturii fiscale seria LD nr. 12/14.03.2022 

15,000.00 

lei 

                                                       

-   lei  

                                                                      

-   lei  

                          

15,000.00 lei  

7 
Comisoane bancare aferente contului unic de 
insolvență 

28.00 lei 
                                                

28.00 lei  
                                                                       

-   lei  
                                         

-   lei  

8 
Cheltuieli publicare anunțuri de licitație publică în 

ziar de largă circulație 
43.32 lei 

                                                

43.32 lei  

                                                  

-   lei  

                                         

-   lei  

9 
Cheltuieli poștă - sume avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator Popescu G., 

conform decont de cheltuieli  

8.80 lei 
                                       

-   lei  

                                                                  

8.80 lei  

                                         

-   lei  

  
Total cheltuieli de procedură prevăzute la art. 161 

pct. 1 din Legea nr. 85/2014 
26,344.05 

lei 
       

71.32 lei  
                                                                  

8.80 lei  
                          

26,263.93 lei  

- Mențiuni privind taxele și impozitele aferente vânzării activelor din averea debitorului, conform disp art. 161 pct. 1 

din Legea nr. 85/2014: 

Mențiuni cu privire la T.V.A. Suma în lei 

T.V.A. colectată 

(Cu privire la TVA, valorificarea pachetul integral de 262.179 de părți sociale (cotă de participare de 98,994%), deținute de 

Dialma SRL, în capitalul social al societății Prexton SRL, a fost efectuată conform disp. art. 292 alin. (2) pct. 5 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal - operațiune scutită de taxa pe valoare adăugată.) 

95.00 lei 

T.V.A. deductibilă (înregistrare în scopuri de TVA anulată în data de 01.01.2020) 0.00 lei 

TVA de plată 95.00 lei 

 

Mențiuni cu privire la impozitul pe pe profit Suma în lei 

Referitor la veniturile în valoare de 300.000 lei din 

cesionarea părților sociale deținute de Dialma SRL în 

capitalul social al Prexton SRL (cotă de participare de 
98,994%) - venituri neimpozabile 

Coform disp. art. 23 lit. c) și i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: La 
calculul rezultatului fiscal, următoarele venituri sunt neimpozabile: c) valoarea titlurilor 

de participare noi sau sumele reprezentând majorarea valorii nominale a titlurilor de 

participare existente, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau 

primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dețin titluri de participare. 

Acestea sunt impozabile la data cesionării, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii 

capitalului social sau lichidării persoanei juridice la care se dețin titlurile de participare, 

cu excepția celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute la lit. i) și j); 

i) veniturile din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/cesionarea titlurilor de participare 
deținute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un 

stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă la 

data evaluării/reevaluării/vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deține pe o 
perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice 

la care are titlurile de participare. Nu intră sub incidența acestor prevederi veniturile din 

vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română de o 
persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de 

evitare a dublei impuneri. 

Referitor la cheltuieli financiare privind ajustarile 

pentru pierderea de valoare a părților sociale în 

valoare de 2.046.526,93 lei (3.108.351,93-1.061.825 

lei) - cheltuieli nedeductibile 

Conform disp. art. 25 alin. (4) lit. ș) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: 

Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: ș) cheltuielile din evaluarea/reevaluarea 

titlurilor de participare, dacă la data evaluării/reevaluării sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute la art. 23 lit. i). 

Referitor la cheltuielile privind părțile sociale cedate 

de 1.061.825 lei - cheltuieli nedeductibile 

Conform disp. art. 25 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: 

Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: e) cheltuielile aferente veniturilor 

neimpozabile. 

Referitor la veniturile financiare din ajustari pentru 

pierderea de valoare a părților sociale în valoare de 

2.046.526,93 lei 

Venituri neimpozabile aferente cheltuielilor nedeductibile 

- Mențiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, previzionate: 

Menţiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii Sume 
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previzionate  

Sume previzionate pentru plata retribuţiei componentă fixă lichidator judiciar (pentru 

perioada de 5 luni), cheltuieli poștale, cheltuieli deplasare termene de judecată și creanțe 

curente 

93,729.22 lei 

4. Menţiuni cu privire la sumele de distribuit creditorilor, conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014: 

Sold aflat în contul unic de lichidare la data de 01.11.2021 2,614.63 lei 

Totalul sumelor aflate în contul de lichidare (la data de 14.03.2022) 303,138.31 lei 

Total fonduri (obținute din valorificarea activelor + recuperarea de creanțe) 300,595.00 lei 

Total cheltuieli  

(retribuţie administrator/lichidator judiciar + cheltuieli conform art. 161 pct. 1 din Legea 

nr. 85/2014 + sume pentru ajustarea obligaţiilor fiscale) 

329,537.27 lei 

Cheltuieli restante la plată  

(retribuţie lichidator judiciar + cheltuieli conform art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 + 

cheltuieli previzionate) 

329,465.95 lei 

Sume rămase de distribuit, conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014  

(Sume rămase în contul de lichidare - total cheltuieli restante la plată) 
0 lei 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


