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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 39, data emiterii: 25.10.2013

1.Date privind dosarul: nr. dosar 6902/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Izometal-Magellan SRL, cod de identificare fiscală 6633311, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str.
I. C. Brătianu, nr. 11, parter, camera 2, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/276/2012.
4. Administrator judiciar, asociaţi prin contract: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr.
înregistrare RFO II - 0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în
tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, reprezentată de Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă
SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil), sediul social în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală
31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0649, reprezentată de Popescu Emil, cu sediul ales
pentru comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, tel/fax 0252/328293 şi
0252/354399.
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de
Insolvenţă Popescu Emil), în calitate de administrator judiciar, asociaţi prin contract, ai debitorului SC
Izometal-Magellan SRL, prin încheierea din data de 23.08.2012, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6902/101/2012, reprezentate legal prin Motoi Gogu şi Popescu
Emil, în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea modului de
îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate
din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei, astfel întocmit,
în anexă, în număr de 2 (două) file.
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile

art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Izometal-Magellan SRL
Număr dosar 6902/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia.
Temei juridic: art. 121 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a
Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil)
Debitor: SC Izometal-Magellan SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
S-a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17095/18.10.2013 raportul lunar privind descrierea modalităţilor
de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 36, din data de
14.10.2013.
La data de 18.10.2013, ora 1400 a avut loc şedinţa Comitetului Creditorilor având la ordinea de zi:
„1. Aprobarea contractului de asistenţă juridică nr. 03/10.10.2013 a avocatului Adrian Girboveanu şi a remuneraţiei
menţionate în contract;
2. Aprobarea contractului de închiriere încheiat între SC Izometal-Magellan SRL în calitate de proprietar şi SC Acellum
SRL în calitate de chiriaş, al cărui subiect îl reprezintă închirierea parţială a imobilului aflat în proprietatea SC
Izometal-Magellan SRL, situat în Timişoara, Calea Buziaşului,nr. 11,  identificat în CF 410222-C1-U1 – provenit din
CF 130200 – în suprafaţă de aproximativ 900 mp, la preţul de 4 euro/mp, totalizând o chirie lunară de cca 3.600
euro/lună, la care se adaugă TVA aferent, conform ofertei posibilului chiriaş.“
La şedinţa Comitetului Creditorilor SC Izometal-Magellan SRL au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. SC Conar SA Arad – creditor chirografar, reprezentată de administrator special Paşca Florin, sub supravegherea
administratorului judiciar Expert SPRL – Filiala Timiş prin Dana Anghel – asociat coordonator;
2. SC Confort SA Timişoara – creditor chirografar, reprezentată de administrator special Cornu Georgică, sub
supravegherea administratorului judiciar Expert SPRL prin Marius Moţ – asociat coordonator.
Se constată că la şedinţa Comitetului Creditorilor debitorului SC Izometal-Magellan SRL din data de 18.10.2013, ora
1400 nu a fost întrunit cvorumul legal, respectiv, au trimis puncte de vedere în scris doi din cinci membrii ai Comitetului
Creditorilor.
Procesul verbal întocmit cu ocazia convocării Comitetului Creditorilor din data de 18.10.2013 ora 1400 a fost depus la
grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 21.10.2013.
De asemenea, procesul verbal a fost comunicat membrilor Comitetului Creditorilor la adresele de e-mail ale acestora.
Precizăm faptul că în raportul nr. 34, din data de 27.09.2013, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.
15965/03.10.2013, în mod eronat s-a scris promisiunea bilaterală nr. 1540/28.07.2013 în loc de promisiunea bilaterală
nr. 1540/28.07.2009.
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Cu adresa nr. 770171/23.10.2013, creditorul SC Tinmar-Ind SA, referitor la creanţa în sumă de 1.929.160,11 lei pe care
o deţine împotriva debitoarei, a comunicat că renunţă în mod irevocabil la suma de 504.160,11 lei, reprezentând
penalităţi calculate pentru întârzierile la plata facturilor de marfă livrată debitoarei. În urma dimunuării, creanţa
creditorul SC Tinmar-Ind SA va fi de 1.425.000,00 lei.
Administratorul judiciar va proceda la întocmirea tabelului definitiv rectificat al creanţelor împotriva debitoarei SC
Izometal-Magellan SRL, în care va opera şi această modificare.
La data de 24.10.2013 s-a primit pe mail de Casa de Insolvenţă Transilvania, nota de opinie privind planul de
reorganizare propus de debitoarea SC Izometal-Magellan SRL, prin administrator special.
Cu adresa nr. 2305/25.10.2013, administratorul special al debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, a solicitat
administratorului judiciar să convoace Comitetul Creditorilor, având la ordinea de zi:
„1. Aprobarea contractului de închiriere care urmează a fi încheiat între SC Izometal-Magellan SRL în calitate de
proprietar şi SC Acellum SRL în calitate de chiriaş, al cărui subiect îl reprezintă închirierea parţială a imobilului aflat în
proprietatea SC Izometal-Magellan SRL, situat în Timişoara, Calea Buziaşului,nr. 11,  identificat în CF 410222-C1-U1
– provenit din CF 130200 – în suprafaţă de aproximativ 900 mp, la preţul de 4 euro/mp, totalizând o chirie lunară de cca
3.600 euro/lună, la care se adaugă TVA aferent, conform ofertei posibilului chiriaş“.
Administratorul judiciar a procedat la reconvocarea Comitetului Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL
având la ordinea de zi:
„1. Aprobarea contractului de închiriere care urmează a fi încheiat între SC Izometal-Magellan SRL în calitate de
proprietar şi SC Acellum SRL în calitate de chiriaş, al cărui subiect îl reprezintă închirierea parţială a imobilului aflat în
proprietatea SC Izometal-Magellan SRL, situat în Timişoara, Calea Buziaşului,nr. 11,  identificat în CF 410222-C1-U1
– provenit din CF 130200 – în suprafaţă de aproximativ 900 mp, la preţul de 4 euro/mp, totalizând o chirie lunară de cca
3.600 euro/lună, la care se adaugă TVA aferent, conform ofertei posibilului chiriaş“, şedinţa urmând să aibă loc la data
de 29.10.2013, ora 1300.
Convocarea Comitetului Creditorilor, însoţită de cererea administratorului special, a fost comunicată membrilor
Comitetului Creditorilor la adresele de e-mail sau la numerele de fax.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 28.10.2013.
Admistrator judiciar, asociaţi prin contract: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a

Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil), prin Motoi Gogu


