
PROCES -  VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR 

Nr. 53/20.10.2014

Debitor: SC Izometal - Magellan SRL 

Sediul: Drobeta Tumu Severin, Str. I.C. Brătianu 

nr. 11, parter, camera 2, judeţul Mehedinţi 
CUI/CNP:

6 6 3 3 3 1 1

Date privind dosarul:

Număr dosar: 6902/101/2012 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi 

Fiscal

Judecător sindic: Dinu Nadia Silvia

încheiat astăzi, Orele
0 1 0 0 1 4 3 0

la sediul debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL în municipiul Drobeta-Tumu-Severin, str. I.C. 

Brătianu, nr. 11, parter, camera 2, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor 

debitorului menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. 13 şi următoarele din 

l egea privind procedura insolvenţei, convocarea a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 

Insolventă nr. 17682/07.10.2014.

ORDINEA DE ZI
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL:

1. Analiza şi validarea uneia dintre cele două variante propuse de Primăria Comunei Tudor 

Vladimirescu, jud. Arad, pentru finalizarea investiţiei „Amenajare bazin piscicol Alunis Terasa 

prin excavare“ conform avizului de gospodărire a apelor Arad nr. 4/12.12.2011. Cele două variante 

propuse sunt:
- alipirea parcelelor cuprinse în patrulaterul 3, 4, 5, 6, care reprezintă luciul de apă al „Amenajare 

bazin piscicol Alunis Terasa prin excavare“ şi care este cuprins în documentaţia Certificat de 

urbanism nr. 251/08.07.2014;
- semnarea unui contract de uzufruct sau superficie între SC Izometal-Magellan SRL şi SC Bau 

Center Vest SRL.
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNARII CREDITORILOR:

Participare:
La şedinţa Adunării Creditorilor SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL convocată şi prezidată de către 

administratorul judiciar în data de 20.10.2014, orele 1430 s-a prezentat reprezentantul următorului 
creditor:
1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dnul. Popescu Aurel, în 

calitate de delegate, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697/03.06.2014, 

care deţine o creanţă în procent de 3,83977% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dna. Dorothea Francisca Nicolae, în calitate de şef 

departament şi prin dl. Remus Rusu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 

DRPC 2652/20.10.2014, care deţine o creanţă în procent de 15,48179% din totalul creanţelor înscrise la 

masa credală;

2. SC Bau Cerber Ves| SRL (fosta M.C.T. Media SRL), reprezentată prin dna. Mihai Florina, în caljlfete
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de director, punct de vedere scris cu adresa nr. 397/20.10.2014, care deţine o creanţă în procent dt 

2,44121% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

3. SC Marfin Leasing IFN (România) SA, reprezentată prin dna. Alina Zamfir, în calitate de Director 

General Adjunct, punct de vedere scris cu adresa nr. 8962/20.10.2014, care deţine o creanţă în procent de 

0,53151% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

4. SC Confort SA, reprezentată prin administrator special Comu Georgică, sub supravegherea 

administratorului judiciar Expert SPRL -  prin Marius Moţ -  asociat coordonator, punct de vedere scris cu 

adresa nr. 3236/20.10.2014, care deţine o creanţă în procent de 6,24585% din totalul creanţelor înscrise la 

masa credală.

Cvorum:
Administratorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite 

cerinţele art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi sau au 

trimis puncte de vedere în scris creditori ale căror creanţe însumate să reprezinte peste 30% din valoarea 

totală a creanţelor împotriva averii debitorului. Sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere în scris 

creditori ale căror creanţe însumate reprezintă 28,54013% din valoarea totală a creanţelor împotriva 

averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul creditorilor rectificat III al creanţelor 

împotriva debitorului depus la grefa Tribunalului Mehedinţi şi afişat la data de 08.09.2014 şi care a fost

publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15875/09.09.2014._____________________________

Discutarea ordinii de zi:

Hotărâri:

Administratorul judiciar constată că, la şedinţa Adunării Creditorilor convocată pentru data de 

20.10.2014, ora 1430 nu a fost întrunit cvorumul legal, Adunărea Creditorilor urmând a fi reconvocată la o

dată ulterioară cu aceeaşi ordine de zi.________________________________________________________

Număr de exemplare:
Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în trei (3) exemplare, din care câte 1 exemplar pentru creditorii 

prezenţi, 1 exemplar pentru administratorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul/cauzei.

Semnături:
Administratori judiciari asociaţi:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(nume şi prenumele reprezentantului 
Administratorului/lichidatorului)

CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL
prin .POPESCU EMIL...............................
(numele şi prenumele reprezentantului 
Administratorului/lichidatorului)
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(semnătură şi ştampilă)

(semnătură şi ştampilă)

Pentru creditori:
Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi
(nume şi prenume)

delegat Popescu Aurel
(în calitate de)

Banca Comercială Română SA
(nume şi prenume)

Şef departament Dorothea Francisca Nicolae 

consilier juridic Remus Rusu
(în calitate de)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)



Marfin Leasing (România) IFN SA
(nume şi prenume)

Director General Adjunct Alina Zanfir
(în calitate de)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

SC Bau Center Vest SRL
(nume şi prenume)

director Mihai Florina
(în calitate de)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

administrator special Comu Georgică 

SC Confort SA administrator judiciar Expert SPRL punct de vedere scris
(nume şi prenume) (în calitate de) (semnătură şi ştampilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR 

ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL 

desfăşurată astăzi, 20.10.2014,ora 14:30 la sediul YNA CONSULTING SPRL, 
situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta Turnu Severin, jud.

Mehedinţi

Nr.

Crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 
creditorilor

Calitatea

reprezentantului
creditorului

i

Semnătura /}

1.
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Mehedinţi

Popescu Aurel delegat
l / t -  ^

2. Banca Comercială Română SA

Dorothea Francisca 

Nicolae 

Remus Rusu

Şef departament 

consilier juridic

punct de vedere 

scris

3.
Marfin Leasing (România) IFN 

SA
Alina Zanfir

Director General 

Adjunct

punct de vedere 

scris

4. SC Bau Center Vest SRL Mihai Florina director
punct de vedere 

scris

5. SC Confort SA

Comu Georgică

Expert SPRL, prin 

Marius Mot

administrator

special

administrator

judiciar

punct de vedere 

scris


