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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 41, data emiterii: 15.11.2013

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 1 (una) 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:
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17954/31.10.2013 a
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 39, din data de 25.10.2013.
La data de 29.10.2013, ora 1300 a avut loc şedinţa Comitetului Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL
având la ordinea de zi: „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“.
La şedinţa Comitetului Creditorilor SC Izometal - Magellan SRL nu s-a prezentat şi nu a trimis punct de vedere în scris
niciunul din cei cinci membrii ai Comitetului Creditorilor debitoarei.
Se constată că la şedinţa Comitetului Creditorilor debitorului SC Izometal-Magellan SRL SRL din data de 29.10.2013,
ora 1300 nu a fost întrunit cvorumul legal, respectiv, nu au fost prezenţi şi nu au trimis puncte de vedere în scris,
niciunul din cei cinci membrii ai Comitetului Creditorilor.
Procesul verbal al Comitetului Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 30.10.2013.
S-a primit adresa nr. 913/24.10.2013 de la Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiş SPRL, lichidator judiciar
al SC N.M. Construct SRL Timişoara, prin care a fost notificată SC Izometal-Magellan SRL cu privire la deschiderea
procedurii falimentului împotriva debitoarei SC N.M. Construct SRL Timişoara, în vederea înscrierii la masa credală.
Administratorul judiciar a comunicat adresa primită administratorului special al debitoarei SC Izometal-Magellan SRL
pentru a face demersurile necesare în vederea înscrierii la masa credală.
Având în vedere solicitarea telefonică a creditorului SC Tinmar-Ind SRL, administratorul judiciar a procedat la
comunicarea Procesului verbal al Adunării Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL din data de 18.06.2013,
prin care a fost aprobat planul de reroganizare a debitoarei.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 18.11.2013.
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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


