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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2299 Data emiterii: 03.06.2022 
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 3 (trei) 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. 1862/04.05.2022 pentru termenul lunar din data de 
04.05.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7762/05.05.2022 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Raport-
de-activitate-Dialma-SRL-termen-lunar-04.05.2022.pdf. 
2. 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.. 
La termenul de judecată din data de 11.05.2022, s-a dispus amânarea cauzei pentru termenul din data de 29.06.2022, 
pentru ca lichidatorul judiciar să depună dovada plății diferențelor de onorarii ale experților desemnați. 
Astfel, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare pentru spațiu de producție și depozitare 
amplasat în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, ap. 1, parter + etaj 1, înscris în CF 300157-C1-U4 Arad, întocmit de 
Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., respectiv dovada achitării diferenței de onorariu 
al expertului evaluator Buftea M. O., desemnat în dosar nr. 1046/108/2019/a3 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a 
II-a Civilă, în valoare de 2.200,00 lei – Ordin de plată nr. 22/28.04.2022; dovada achitării diferenței 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, în valoare de 1.000,00 lei – Ordin de plată nr. 23/28.04.2022. 
3. 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. 
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4. 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.” 
5. 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 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-05.05.2022-
si-12.05.2022-ora-09.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 1880/05.05.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 
05.05.2022, 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 solicită lichidatorului judiciar sa exercite calea de atac 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, având în vedere că nu a fost acoperită masa credală. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 05.05.2022, ora 09:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) coroborat cu art. 49 alin (2) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate 
voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 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, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
12.05.2022, la ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 1880/05.05.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 
05.05.2022, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7753/05.05.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-05.05.2022-ora-09.00.pdf. 
Lichidatorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 325/27.04.2022 pronunțată de către Tribunalul Arad, 
Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1046/108/2019/a6, prin care a solicitat Onoratei Curți ca prin hotărârea pe care o va 
pronunța să dispună: 
- În principal: Anularea hotărârii atacate în temeiul art. 480 alin. (3) din CPC și rejudecând fondul să dispună admiterea 
în totalitate a acțiunii formulate și precizate de către subscrisa și 
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- În subsidiar: schimbarea în totalitate a hotărârii atacate cu consecința admiterii în totalitate a acțiunii formulate și 
precizate de către subscrisa. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, dosarul nr. 1046/108/2019/a6 nu a fost transferat pe rolul Curții 
de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă. 
6. 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 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 

 
7. 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.  
 


