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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1862 Data emiterii: 04.05.2022 
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. 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 7 (șapte) 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 lunar 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. 1397/04.04.2022 pentru termenul de judecată din 
data de 13.04.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6045/05.04.2022 (extras BPI depus la dosarul 
cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-Dialma-SRL-termen-fond-13.04.2022.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 155, art. 156 din Legea nr. 85/2014 
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.  
  

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% 
1053/14.03.2022  

- 
- 

2 la 100% - - 

2 
21.03.2022  
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”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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:  
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„(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. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 982/09.03.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 
09.03.2022, 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 aprobat oferta 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. Adunarea Generală a Creditorilor este de acord cu închiderea dosarului nr. 
1046/108/2019 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă având ca obiect procedura de faliment a debitorului 
Dialma SRL și a tuturor dosarelor asociate sau care au legătură cu acesta, cu respectarea dispozițiilor legale. 
Procesul-verbal nr. 982/09.03.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 09.03.2022, 
ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4288/09.03.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-
din-data-de-09.03.2022-ora-09.00.pdf.  
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 09.03.2022, 
lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunțului de vânzare prin negociere directă urmată de supraofertare în 
ziarul de largă circulație din data de 11.03.2022, trimis spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Arad conform 
cererii nr. 995/09.03.2022 și afișat pe site-ul www.licitatii-insolventa.ro.  
Lichidatorul judiciar a comunicat către ofertantul Romano T. prin reprezentant convențional SCA Serban&Serban, 
Notificarea nr. 1046/108/2019 prin care a invitat ofertantul la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 
8, mansardă, jud. Timiș, până în data de 11.03.2022 ora 15:00, în vederea semnării Procesului-verbal de negociere 
directă, respectiv a comunicat obligațiile stabilite prin Regulamentul de valorificare prin negociere directă.  
Conform Procesului-verbal de negociere directă nr. 1045/11.03.2022, 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, se adjudecă de către ofertantul final persoana fizică Romano T., 
reprezentat convențional prin avocat Șerban R. C., conform împuternicirii avocațiale seria AR 357075 nr. 1228 din data 
de 11.03.2022, la prețul de 300.000 lei.  
Conform Actului de adjudecare nr. 1138/17.03.2022, adjudecatarul persoana fizică Romano T., reprezentat 
convențional prin avocat Șerban R. C., conform împuternicirii avocațiale seria AR 357075 nr. 1228 din data de 
11.03.2022, a achitat integral prețul oferit de 300.000 lei în contul unic de insolvenţă al societății Dialma SRL (CUI 
1678240) -  cod IBAN RO85BTRLRONCRT0V25153302 deschis la Banca Transilvania SA, astfel: 
- a achitat cauţiunea de 10% din preţul oferit, respectiv 35.000 lei în contul unic de insolvenţă al societății Dialma SRL 
(CUI 1678240) - cod IBAN RO85BTRLRONCRT0V25153302 deschis la Banca Transilvania SA, conform dovezii de 
plată – ordin de plată nr. 1 din data de 11.03.2022 emis de Banca Transilvania SA (Id referință tranzacție 
IC0355244468); 
- a achitat diferența de preț de 265.000,00 lei în contul unic de insolvenţă al societății Dialma SRL (CUI 1678240) - cod 
IBAN RO85BTRLRONCRT0V25153302 deschis la Banca Transilvania SA, conform dovezilor de plată: ordin de plată 
nr. 1 din data de 14.03.2022 pentru suma de 200.000,00 lei, emis de BRD - Groupe Société Générale SA și ordin de 
plată nr. 4 din data de 14.03.2022 pentru suma de 65.000,00 lei, emis de Banca Transilvania SA.  
Având în vedere necesitatea întocmirii contractului de cesiune a părților sociale, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL în data de 08.04.2022, 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 încheierii contractului de cesiune a pachetului 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, către persoana fizică Romano T., la prețul de 300.00 lei, în vederea tranferării 
dreptului de proprietate asupra părților sociale adjudecate 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 din data de 
17.03.2022. 
Note informative cu privire la ordinea de zi: 
- Conform Actului de adjudecare nr. 1138 din data de 17.03.2022, persoana fizică Romano T. a adjudecat 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, la prețul de 300.000 lei, în 
baza Procesului-verbal de vânzare prin negociere directă nr. 1045/11.03.2022, încheiat în data de 11.03.2022, ora 15:00. 
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Prețul oferit de 300.000 lei a fost achitat integral de către adjudecatar în contul unic de insolvenţă al debitorului Dialma 
SRL, conform OP nr. 1/11.03.2022 și OP nr. 4/14.03.2022. 
- Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020 emisă de Prexton SRL, la data de 31.12.2020 societatea 
Prexton SRL înregistrează profit financiar în valoare totală cumulată de 373.830,27 lei. În cazul repartizării profitului în 
valoare de 373.830,27 lei sub formă de dividende către asociați, asociatului Dialma SRL i s-ar fi cuvenit dividende nete 
în valoare de 351.566,06 lei, la care s-ar fi adăugat dividendele nete distribuite din profitul înregistrat de societatea 
Prexton SRL până la data adjudecării de către persoana fizică Romano T. a pachetului integral de părți sociale deținute 
de asociatul Dialma SRL. 
- Conform disp. art. 67 alin. (6) din Legea nr. 85/2014: „(6) Dividendele care se cuvin după data transmiterii acțiunilor 
aparțin cesionarului, în afară de cazul în care părțile au convenit altfel”. 
- Conform art. 1.3 din cadrul Contractului de cesiune a pachetului 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, către persoana fizică Romano T., odată cu cesiunea părților sociale se transmit 
asupra cesionarului Romano T. orice drepturi și obligații aferente acestora”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 08.04.2022, ora 09:00 a fost 
publicat în BPI nr. 5843/01.04.2022 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. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 1491/08.04.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 
08.04.2022, 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 aprobat încheierea contractului de cesiune a pachetului 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, către persoana fizică Romano T., la prețul de 300.000 lei, în vederea 
tranferării dreptului de proprietate asupra părților sociale adjudecate 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 din 
data de 17.03.2022. 
Procesul-verbal nr. 1491/08.04.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 
08.04.2022, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 6296/08.04.2022.  
Astfel, a fost încheiat în data de 12.04.2022 Contractul de cesiune părți sociale prin care societatea debitoare Dialma 
SRL a cesionat toate cele 262.179 parti sociale detinute in societatea Prexton SRL, reprezentand 98,994% din capitalul 
social al Societatii, catre cesionarul Romano T. 
3. Referitor la disp. art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul asupra fondurilor obținute 
din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Dialma SRL nr. 1414/05.04.2022, acesta fiind depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6002/05.04.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Raport-privind-fondurile-obtinute-din-lichidare-si-
incasare-creante-nr.-1414-05.04.2022.pdf.  
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul Arad, 
Secţia a II-a Civilă, în vederea înregistrării la grefa tribunalului, Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din 
încasarea de creanțe privind debitorul Dialma SRL nr. 1414/05.04.2022. 
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a III-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul Arad, 
Secţia a II-a Civilă, o copie a Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind 
debitorul Dialma SRL nr. 1414/05.04.2022, cu solicitarea de afișare a acestuia la ușa tribunalului. 
În temeiul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea creditorilor societății 
debitoare cu privire la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind 
debitorul Dialma SRL nr. 1414/05.04.2022, prin publicarea în BPI nr. 5957/05.04.2022 a Notificării nr. 
1414/05.04.2022, afișată și pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Notificare-privind-depunere-raport-asupra-fondurilor-nr.-1414-05.04.2022.pdf.    
Având în vedere faptul că, împotriva Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe 
privind debitorul Dialma SRL nr. 1414/05.04.2022 nu au fost formulate contestații conform disp. art. art. 160 alin. (5) 
din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a efectuat plata următoarelor cheltuieli de procedură: 
- 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 
facturii fiscale seria EXP NR. 4028/29.04.2022 - 7,140.00 lei; 
- 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 SC Dialma SRL - 1,900.00 lei; 
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- 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 
- 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 
- 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; 
- Restituire sume avansate de către lichidatorul judiciar Consultant Insolventa SPRL conform decontului de cheltuieli 
nr. 1772 din 28.04.2022 – 158,86 lei; 
- TVA de plată – 95,00 lei; 
- 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 
- Cheltuieli de procedură – publicare notificare privind deschiderea procedurii insolvenței în ziar, conform facturii 
fiscale seria PE nr. 2989 din 30.01.2020 emisă de Perpelici Elena Î. I. – 153,93 lei; 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
- 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, aferent perioadei 22.11.2021-22.04.2022 (la cursul 
valutar BNR din data de 04.04.2022 de 4.9437 lei/euro), conform facturii fiscale seria TM nr. 27/28.04.2022 - 
73,537.54 lei; 
- 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, aferent perioadei 22.11.2021-22.04.2022 
(la cursul valutar BNR din data de 04.04.2022 de 4.9437 lei/euro), conform facturii fiscale seria TM nr. 27/28.04.2022 - 
17,885.40 lei. 
4. 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 31.03.2022, ca 
urmare a admiterii cererii de amânare formulată de lichidatorul judiciar. 
La termenul de judecată din data de 31.03.2022 s-a dispus: Repune cauza pe rol şi fixează termen de judecată la data de 
11.05.2022, pentru ca reclamantul să depună raport de evaluare al imobilului întocmit anterior încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare; să facă demersuri pentru obținerea diferenţei de onorariu expert în cuantum de 3200 lei - 2200 lei 
către expert Buftea M, si 1000 lei către expert Lascu R.M. din contul de lichidare; iar pârâta să depună copia 
contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2759/02.08.2018 la BNP Morariu P. I.. 
5. 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 
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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. 
6. 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. 
Prin Ordonanța din data de 16.03.2021 emisă în dosarul penal nr. 184/P/2021 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad 
(comunicată lichidatorului judiciar în data de 09.02.2022), s-a dispus:  
„1. Clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de spălare a banilor prev. de art. 49 al 1 lit a din Legea nr. 129/2019. 
2. Declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad în vederea 
efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. și ped. de art.239 C.pen, art. 241 al 1 lit a C pen, art 
295 C pen și art 272 al 1 lit b din Legea 31/1990, urmând a fi avute în vedere și actele dosarului nr.5083/P/2020 al 
acestei unități. 
3. Dosarul împreună cu un exemplar al ordonanței se trimit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.” 
7. 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. 
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. 
Prin Sentința civilă nr. 325/2022 din data de 27.04.2022 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 1046/108/2019/a6, judecătorul sindic a respins cererea de antrenare a răspunderii administratorului Romano T. 
formulată în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, ca rămasă fără obiect. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL în data de 
05.05.2022, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Exprimarea unui punct de vedere cu privire la formularea cererii de apel împotriva Sentinței civile nr. 325/2022 
din data de 27.04.2022 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1046/108/2019/a6, prin care 
judecătorul sindic a respins cererea de antrenare a răspunderii administratorului Romano T. formulată în temeiul art. 
169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, ca rămasă fără obiect.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 05.05.2022, ora 09:00 a fost 
publicat în BPI nr. 7282/28.04.2022. 
8. 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. 
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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. 
Prin Sentința civilă nr. 86/2022 din data de 27.04.2022 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
1046/108/2019/a9, judecătorul sindic a respins contestaţia formulată de contestatorul Romano T., împotriva raportului 
lunar de activitate nr. 3594/20.09.2021 întocmit de către administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL şi publicat 
în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 15576/21.09.2021, în cadrul procedurii insolvenţei în dosarul nr. 
1046/108/2019 privind pe debitoarea SC Dialma SRL – în insolvenţă, ca rămasă fără obiect. 
11. 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 
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. 
Prin Sentința civilă nr. 193/2022 din data de 16.03.2022 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 1046/108/2019/a11, judecătorul sindic a luat act de cererea de renunţare la judecată formulată de creditoarea SC 
Compania de Apă Arad SA, privind repunerea în termen a declaraţiei de creanţă la masa credală a debitoarei Dialma 
SRL – în insolvenţă, reprezentată prin lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, în temeiul Legii nr. 85/2014. 
12. Referitor la cererea de plată nr. 5837/610BJ/24.03.2022 formulată de Compania De Apă Arad SA 
1. Referitor la Cererea de plată nr. 5837/610BJ/24.03.2022 formulată de Compania De Apă Arad SA 
În data de 08.04.2022, lichidatorului judiciar i-a fost comunicată prin poștă Cererea de plată nr. 5837/610BJ/24.03.2022 
formulată de 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, în temeiul art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat achitarea 
sumei în cuantum de 275,70 lei, reprezentând: suma de 200,00 lei – taxa judiciară de timbru achitată conform chitanței 
seria AR XWF nr. 0282987/13.12.2021, în vederea depunerii de către creditor a cererii de admitere a creanței și suma 
de 75,70 lei reprezintă cheltuielile efectuate cu executarea silită a debitoarei Dialma SRL în dosarul execuțional 
înregistrat sub nr. 1085/2019. 
2. Analiza cererii de plată  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a documentelor anexate și a constatat următoarele aspecte: 
• Conform disp. art. 1 alin. (2) din OUG nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru: „[...] taxele judiciare de 
timbru sunt datorate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către toate persoanele fizice și juridice și reprezintă 
plata serviciilor prestate de către instanțele judecătorești [...]”. 
• Conform disp. 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.” 
Astfel, suma de 200,00 lei reprezintă plata serviciilor prestate de către instanțele judecătorești, respectiv se suportă de 
către creditor din averea acestuia. 
• Conform disp. art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate 
acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului.” 
De la data deschiderii procedurii generale de insolvență împotriva debitorului Dialma SRL – 04.11.2019, s-au suspendat 
de drept toate măsurile de executare silită efectuate împotriva debitorului, suma de 75,70 lei reprezentând cheltuieli 
efectuate de către creditor ulterior deschiderii procedurii insolvenței cu măsurile de executare silită suspendate de drept 
conform disp. art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, la data deschiderii procedurii. 
3. Măsura lichidatorului judiciar 
Lichidatorul judiciar va respinge Cererea de plată nr. 5837/610BJ/24.03.2022 formulată de Compania De Apă Arad SA, 
în temeiul art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat achitarea sumei în cuantum de 275,70, având în 
vedere disp. art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
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 



7 
 

 
Total cheltuieli de procedură achitate cu disponibilitățile bănești din 

contul unic al debitorului, în perioada de faliment 43,32 lei  
În cadrul procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a avansat următoarele sume pentru achitarea cheltuielilor de 
procedură - recuperate: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00000496 21.01.2022 8.80 lei comunicare notificare  către Romano T. 

2 OMV Petrom Marketing SRL 0842-00132 06.04.2022 
150.06 lei 

cheltuieli alimentare combustibil - deplasare 
asistență și reprezentare în dosar nr. 

1046/108/2019/a3 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator 

Popescu G. N. pentru plata cheltuielilor de procedura 
158.86 lei 

 
14. 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, 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.  
 


