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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 58, data emiterii: 16.01.2015 

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, 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 20 (douăzeci) 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 
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. 16976/26.09.2014, a 
convocării Comitetului Creditorilor, nr. 49, din data de 25.09.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17116/29.09.2014 raportul 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 50, din data de 26.09.2014. 
Raportul lunar, nr. 50, din data de 26.09.2014, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-urile 
administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
S-a primit adresa nr. 127/29.09.2014 de la SC Princeps Studio Inc SRL, prin care s-a solicitat rezilierea contractului de 
închiriere nr. 71 din data de 03.06.2011, la imobilul din Timişoara, str. Ovidiu Cotrus, nr. 24, în suprafaţă de 535 mp, 
începând cu data de 01.10.2014. 
Administratorul judiciar a formulat răspuns cu adresa nr. 301/30.09.2014, prin care a adus la cunoştinţa SC Princeps 
Studio Inc SRL, următoarele aspecte: 
- conform clauzelor contractului de închiriere nr. 71/03.06.2011, modificat prin actul adiţional nr. 1/27.05.2014, nu are 
posibilitatea de reziliere unilateral a contractului, modificările prin care acest contract poate fi reziliat sunte cele 
prevăzute de art. 10 din actul adiţional menţionat mai sus; 
- pentru rezilierea acestui contract este necesar acordul ambelor părţi contractante, iar pentru existenţa acestui accord se 
impune achitarea debitului restant, pe care SC Princeps Studio Inc SRL îl înregistrează faţă de SC Izometal-Magellan 
SRL, până la data prezentei, respectiv 92.939,47 lei, aferentă celor trei facturi fiscale menţionate în fişa contabilă, pe 
care o anexăm prezentei; 
- în situaţia în care SC Princeps Studio Inc SRL se va conforma acestei condiţii de plată şi va achita în cursul zilei de 
30.09.2014 întreaga sumă restantă de 92.939,47 lei, se va încheia un act adiţional de reziliere a contractului semnat de 
ambele părţi. În caz contrar, contractual de închiriere nr. 71/03.06.2011 va continua să îşi producă efecte, iar obligaţia 
de plată a chiriei va continua să existe, până la expirarea termenului prevăzut de contract, respectiv până la data de 
26.05.2015. 
Adresa nr. 301/30.09.2014 a fost comunicată la nr. de fax al SC Princeps Studio Inc SRL la data de 01.10.2014, 
conform dovezii anexate. 
Precizăm că, până la această dată, SC Princeps Studio Inc SRL nu a achitat debitului restant în sumă de 92.939,47 lei, 
motiv pentru care administratorul judiciar a procedat la formularea unei cereri de chemare în judecată pentru 
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recuperarea sumei, cerere ce face obiectul dosarului nr. 15435/225/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Drobeta-Turnu-
Severin, pentru care nu s-a stabilit termen de judecată. 
La data de 06.10.2014, ora 1430, la punctul de lucru al administratorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, loc. jud. Mehedinţi a avut loc şedinţa Comitetului 
Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi: „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. 
Comitetul Creditorilor a fost convocat la cererea administratorului special al debitorului SC Izometal-Magellan SRL. “ 
La şedinţa Comitetului Creditorilor SC Izometal-Magellan SRL convocată şi prezidată de către administratorul 
judiciar în data de 06.10.2014, orele 1430 nu s-au prezentat şi nu au trimis punct de vedere în scris niciunul din membrii 
Comitetului Creditorilor. 
S-a constatat faptul că la şedinţa Comitetului Creditorilor din data de 06.10.2014, ora 1430 nu s-a întrunit cvorumul 
legal, neefiind îndeplinite cerinţele art. 17 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, respectiv nu 
sunt prezenţi sau nu au trimis puncte de vedere în scris niciunul din membrii Comitetului Creditorilor 
Procesul verbal al Comitetului Creditorilor întocmit cu ocazia convocării Comitetului Creditorilor debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL din data de 06.10.2014, ora 1430, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
07.10.2014, cu adresa nr. 470/07.10.2014, conform dovezii anexate. 
S-a primit adresa nr. 317/06.10.2014 de la administratorul special al debitoarei, respectiv de la dna. Neică Florentina, 
prin care a solicitat administratorului judiciar să procedeze la convocarea, în cel mai scurt timp, a Adunării Creditorilor 
debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, pentru a analiza şi valida una dintre cele două variante propuse de Primăria 
Comunei Tudor Vladimirescu, jud. Arad, pentru finalizarea „Amenajare bazin piscicol Aluniş Terasa prin excavare“ 
conform avizului de gospodărire a apelor Arad, nr. 4/12.12.2011. 
Lucrările pentru finalizarea acestei investiţii începute din anul 2011 de către SC Bau Center Vest SRL, conform 
Memoriului de prezentare, pe care îl anexăm la prezentul raport, spre a fi prezentat Adunării Creditorilor pentru a se 
hotărî care din variantele propuse este considerată viabilă. 
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. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor având la ordinea de zi: 
„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. 
Adunarea Creditorilor a fost convocată la cererea administratorului special al debitorului SC Izometal-Magellan SRL“, 
şedinţa urmând să aibă loc la data de 20.10.2014, ora 1430, la punctul de lucru al administratorului judiciar Yna 
Consulting SPRL situat în Drobeta-Turnu-Severin,  str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, loc. jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 52, din data de 07.10.2014, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 17682/07.10.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, însoţită de documentaţia care stă la baza ordinii de zi a fost publicată şi 
poate fi consultată şi analizată şi pe site-ul administratorului judiciar www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-
insolventa.ro. 
Cu adresa nr. 476/10.10.2014, administratorul judiciar a răspuns solicitării creditorului garantat Banca Comercială 
Română SA, comunicându-i situaţia contractelor de închiriere aferente bunurilor închiriate din patrimoniul SC 
Izometal-Magellan SRL, grevate de sarcini în favoarea BCR SA. 
Adresa nr. 476/10.10.2014 a fost comunicată la adresa de mail a BCR SA la data de 10.10.2014, conform dovezii 
anexate. 
S-a primit de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş – Poliţia Municipiului Lugoj – Biroul Ordine Publică pentru 
Mediul Urban, adresa nr. 1021/P/18.09.2014, prin care s-a solicitat ca până la data de 10.10.2014 să i se comunice 
copiile documentelor de preluare a imobilului în care a funcţionat magazinul Brithouse de pe str. Timişorii din 
Municipiul Lugoj, copiile documentelor de preluare a bunurilor rămase în imobil (inventar sau orice astfel de 
documente), care este valoarea bunurilor furate (dacă acestea mai au valoarea economică). Prin aceeaşi adresă s-a 
solicitat să se comunice ce sumă se înţelege a se constitui parte civilă faţă de autorii furtului, să se comunice datele de 
contact şi adresa persoanei desemnate a reprezenta legal societatea. 
Prin procura nr. 325/14.10.2014, administratorul judiciar l-a împuternicit pe dl. Corlan Daniel să reprezinte interesele 
societăţii Izometal-Magellan SRL în relaţia cu Inspectoratul de Poliţie – Poliţia Municipiului Lugoj, în vederea predării-



3 

 

preluării bunurilor furate din imobilul situat în localitatea Lugoj, fostul magazin Brtihouse, din str. Timişorii, cât şi 
pentru formularea pretenţiilor faţă de persoanele depistate în acest dosar. 
Administratorul judiciar a întocmit Raportul cu privire la stadiul procesual al dosarului nr. 6902/101/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, care a fost comunicat creditorului garantat Banca Comercială Română SA, la adresa de mail a 
acestuia. 
La data de 20.10.2014, ora 1430, la punctul de lucru al administratorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în 
Drobeta-Turnu-Severin,  str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, loc. jud. Mehedinţi a avut loc şedinţa Adunării 
Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi: „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“. 
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 Center Vest SRL (fosta M.C.T. Media SRL), reprezentată prin dna. Mihai Florina, în calitate de director, 
punct de vedere scris cu adresa nr. 397/20.10.2014, care deţine o creanţă în procent de 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 Cornu 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. 
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că Adunarea Creditorilor debitorului SC Izometal-Magellan SRL nu poate avea 
loc din lipsă de cvorum. 
Lichidatorul judiciar a constatat că, la şedinta Adunarii Creditorilor convocată pentru data de 20.10.2014 ora 1430 nu a 
fost întrunit cvorumul legal, şedinta Adunării Creditorilor urmând a fi reluată la o dată ulterioară cu aceeaşi ordine de zi. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor debitoarei SC Izometal-
Magellan SRL din data de 20.10.2014, ora 1430, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 21.10.2014, cu 
adresa nr. 496/21.10.2014, conform dovezii anexate. 
La data de 24.10.2014, ora 1200, cu ocazia convocării părţilor în dosarul nr. 6902/101/2012/a45, a fost încheiat procesul 
verbal, prin care dna. expert contabil Doinea Ovidia a solicitat administratorului judiciar să înştiinţeze administratorul 
special al debitoarei SC Izometal Magellan SRL să prezinte în original documentele privind transferul de proprietate a 
bunului mobil Concasor falci model 12090. 
Cu adresa nr. 504/24.10.2014 administratorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei că, urmare 
convocării făcute de către dna. expert contabil Doinea Ovidia pentru data de 24.10.2014, ora 1200, în dosarul nr. 
6902/101/2012/a45, a rămas ca debitoarea SC Izometal-Magellan SRL să prezinte, în original, pentru termenul din data 
de 05.11.2014, ora 1400, următoarele documente privind transferul de proprietate a bunului mobil Concasor falci model 
12090: 
- Factură achiziţie; 
- Proces verbal punere în funcţiune; 
- Fişă mijloc fix; 
- Registru mijloace fixe; 
- Contract vânzare-cumpărare + factura vânzare bun; 
- Dovada încasării contravalorii bunului; 
-Orice alte documente pe care le consideră concludente în scopul elaborării expertizei (raport reevaluare, proces verbal 
de predare-primire, etc.). 
În acest sens, vă a solicitat administratorului special să întreprindă toate măsurile în vederea prezentării documentelor 
menţionate mai sus, până la data de 04.11.2014, pentru a putea fi prezentate expertului contabil desemnat. 
Adresa nr. 504/24.10.2014 a fost comunicată prin mail la data de 24.10.2014, conform dovezii anexate. 
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În baza Sentinţei nr. 1034/2014 din şedinţa publică din data de 10.11.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în 
dosarul nr. 6902/101/2012/a52, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului creditorilor rectificat IV al 
creanţelor împotriva debitorului SC Izometal-Magellan SRL. 
Tabelul creditorilor rectificat IV al creanţelor împotriva debitorului SC Izometal-Magellan SRL a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 13.11.2014, cu adresa nr. 537/13.11.2014, conform dovezii anexate. 
Tabelul creditorilor rectificat IV al creanţelor, nr. 53, din data de 13.11.2014, a fost publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă nr. 20275/14.11.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Tabelul creditorilor rectificat IV al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-urile 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
În vederea preluării poziţiei de evaluator a bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul societăţii, raportat la 
dispoziţiile art. 41 alin. 2 şi art. 95 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a publicat un anunţ în 
ziarele Adevărul din data de 06.11.2014 şi Renaşterea Bănăţeană din data de 06.11.2014. Termenul de depunere şi 
selectare al ofertelor câştigătoare a fost 18.11.2014, ofertele urmând a fi depuse, în plic sigilat, la punctul de lucru al SC 
Izometal-Magellan SRL situat în Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, până pe data de 17.11.2014, ora 1600. 
Pentru fundamentarea ofertei financiare, ofertanţii au avut acces la informaţii de la serviciul financiar contabil al 
societăţii. Pentru publicarea anunţului s-a achitat suma de 553,00 lei cu factura fiscală nr. 1237/06.11.2014. 
Conform procesului verbal încheiat la data de 18.11.2014, la punctul de lucru al SC Izometal-Magellan SRL situat în 
Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, administratorul judiciar a constatat că s-a depus o singură ofertă de 
către Consultim SA, cu sediul în Timişoara, str. Barnutiu, nr. 62, jud. Timiş, nr. Reg. Com. J35/697/1993, cod fiscal 
RO3490152, iar în urma analizei prezentate, s-a constatat că aceasta nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarată 
câştigătoare, urmând a se face demersuri în continuare pentru identificarea unei alte firme de evaluare. 
A fost încheiat Contractul de prestări servicii pază specializată nr. 319/12.11.2014 cu SC Agenţia de Pază 93 Guard 
Security SRL, având ca obiect „prestări servicii pază şi protecţie în scopul asigurării siguranţei obiectivului, bunurilor şi 
valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite car lezează dreptul de proprietate, existenţa material a acestora. Paza se va 
realiza conform legilor în vigoare, la obiectivul din Timişoara, str. Bacalbasa, nr. 2C, jud. Timiş, fiind compus din hală 
producţieşi depozitare material topografice cu regim de înălţime P, corp clădire birou P+1E şi cabină poartă, 
serviciuldepază realizându-se cu un post permanent de pază (24 de ore din 24)“. 
Tariful prestaţiei effectuate este de 6.000,00 lei/lună/post de pază fără TVA, preţ ce include şi dotarea cu echipament şi 
mijloace de apărare necesare. 
A fost întocmit Planul de pază al SC Izometal-Magellan SRL, nr. 1819/16.11.2014, pentru punctul de lucru din 
Timişoara, str. A. Bacalbasa, nr. 2C, jud. Timiş, care a primit aviz favorabil de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş – Poliţia Municipiului Timişoara – Secţia 3 Poliţie. 
Cu adresa nr. 552/19.11.2014, administratorul judiciar a solicitat Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Drobeta-Turnu-Severin, domiciliul actual, precum şi CNP-urile următoarelor persoane: domnul Stancu 
Filip şi domnul Bugar Florin, numiţii fiind pârâţi în dosarele asociate, adresele finnd necesre în vederea citării acestora. 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Drobeta-Turnu-Severin a formulat răspuns cu adresa nr. 
41332/19.11.2014, prin care a comunicat domiciliul actual, precum şi CNP-urile ale persoanelor solicitate, urmând a fi 
depuse la dosarele asociate aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, a dministratorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea alipirii parcelelor de teren 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. 
Necesitatea operaţiunii de alipire reiese din propunerea Primăriei Comunei Tudor Vladimirescu, jud. Arad, în vederea 
finalizării investiţiei „Amenajare bazin piscicol Alunis Terasa prin excavare“ conform avizului de gospodărire a apelor 
Arad nr. 4/12.12.2011“. 
Adunarea Creditorilor a fost convocată la cererea administratorului special al debitorului SC Izometal-Magellan SRL“, 
şedinţa urmând să aibă loc la data de 27.11.2014, ora 1430, la punctul de lucru al administratorului judiciar Yna 
Consulting SPRL situat în Drobeta-Turnu-Severin,  str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, loc. jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 54, din data de 20.11.2014, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 20711/20.11.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, însoţită de documentaţia care stă la baza ordinii de zi a fost publicată şi 
poate fi consultată şi analizată şi pe site-urile administratorului judiciar www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-
insolventa.ro. 
La data de 27.11.2014, ora 1430, la punctul de lucru al administratorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, loc. jud. Mehedinţi a avut loc şedinţa Adunării 
Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi:  
„1. Aprobarea alipirii parcelelor de teren 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. 
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Necesitatea operaţiunii de alipire reiese din propunerea Primăriei Comunei Tudor Vladimirescu, jud. Arad, în vederea 
finalizării investiţiei „Amenajare bazin piscicol Alunis Terasa prin excavare“ conform avizului de gospodărire a apelor 
Arad nr. 4/12.12.2011“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Izometal-Magellan SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în 
data de 27.11.2014, orele 1430 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dnul. Popescu Aurel, în calitate de delegat, 
în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697/03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 
6,97075% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dna. Adriana Laura Necşulescu, în calitate de şef departament şi 
prin dl. Remus Rusu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. DRPC 2886/26.11.2014, care 
deţine o creanţă în procent de 28,10132% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Banca de Export-Import a României Eximbank SA, atât în nume şi cont propriu, cât şi în numele şi contul Statului 
Român, reprezentată prin dl. Marius Iulian Armegioiu, în calitate de şef departament recuperare şi prin dna. Elena 
Mocanu, în calitate de specialist recuperare creanţe, punct de vedere scris cu adresa nr. 13771/27.11.2014, care deţine o 
creanţă în procent de 13,83469% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
3. SC Bau Center Vest SRL (fosta M.C.T. Media SRL), reprezentată prin dl. Corlan Daniel, în calitate de administrator, 
punct de vedere scris cu adresa din data de 27.11.2014, care deţine o creanţă în procent de 4,43181% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală; 
4. SC Confort SA, reprezentată prin administrator special Cornu Georgică, sub supravegherea administratorului judiciar 
Expert SPRL – prin Marius Moţ – asociat coordonator, punct de vedere scris cu adresa nr. din data de 27.11.2014, care 
deţine o creanţă în procent de 11,33880% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
5. SC Marfin Leasing IFN (România) SA, reprezentată prin dna. Alina Zanfir, în calitate de Director General Adjunct şi 
prin dna. Raluca Fiscu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 10302/27.11.2014, care deţine 
o creanţă în procent de 0,96492% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Izometal-Magellan SRL convocată pentru data de 27.11.2014, ora 1430, cu un 
procent de 36,57605% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 55,72025% din totalul 
creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris a hotărât: votează pentru aprobarea alipirii 
parcelelor de teren 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. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor debitoarei SC Izometal-
Magellan SRL din data de 27.11.2014, ora 1430, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 28.11.2014, cu 
adresa nr. 571/28.11.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-urile 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro 
La data de 27.11.2014, Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost comunicat la adresele de mail ale creditorilor care 
au transmis puncte de vedere în scris, conform dovezii anexate. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, care a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 21364/02.12.2014, conform dovezii anexate. 
Precizăm faptul că, până la această dată, operaţiunea de aplipire nu a fost finalizată întrucât s-a constatat că pe terenurile 
supuse acestei operaţiuni de alipire, există sarcini neridicate, cu toate că datoria a fost achitată anterior deschiderii 
procedurii de insolvenţă. 
Se fac demersuri pentru obţinerea unei adrese de la SC Prefabricate SA, care a înregistrat sarcină în favoarea sa, prin 
care să colicite ridicarea acesteia, ca urmare a achitării datoriei. 
Cu adresa nr. 586/101.12.2014, administratorul judiciar a solicitat Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Drobeta-Turnu-Severin, domiciliul actual, precum şi CNP-urile următoarelor persoane: domnul David 
Adrian Dorel, doamna Dragoi Simona şi doamna Damanakis Elena, numiţii fiind pârâţi în dosarele asociate, adresele 
finnd necesre în vederea citării acestora. 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Drobeta-Turnu-Severin a formulat răspuns cu adresa nr. 
41407/10.12.2014, prin care a comunicat domiciliul actual, precum şi CNP-urile ale persoanelor solicitate. 
La data de 10.12.2014, creditorul garantat Banca Comercială Română SA solicitat situaţia la zi a litigiilor aflate pe rolul 
instanţelor de judecată a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, situaţie care să includă şi stadiul acţiunilor în anulare, a 
contestaţiilor şi a recuperărilor de creanţe. 
Administratorul judiciar a comunicat situaţia solicitată de către creditorul garantat Banca Comercială Română SA, la 
data de 12.12.214, conform dovezii anexate. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului preliminar rectificat V al creanţelor împotriva debitorului 
SC Izometal-Magellan SRL, în care a fost înscrisă şi creanţa ANAF în suma de 70.312.018,00 lei, rezultată în urma 
controlului efectuat, în categoria creanţelor bugetare. Cererea prin care s-a solicitat înscrierea în tabel a fost depusă la 
grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 07.08.2014. 
Raportat la Decizia nr. 311/12.06.2014 a Curţii de apel Craiova pronunţată în dosarul 6902/101/2012a72, tabelele de 
creanţă împotriva debitorului SC Izometal-Magellan SRL, depuse la dosarul cauzei până la această dată se vor citi după 
cum urmează: 



6 

 

- Tabelul preliminar al creanţelor → Tabelul preliminar al creanţelor; 
- Tabelul definitiv al creanţelor → Tabelul preliminar rectificat al creanţelor; 
- Tabelul definitiv rectificat I al creanţelor → Tabelul preliminar rectificat I al - creanţelor; 
- Tabelul definitiv rectificat II al creanţelor → Tabelul preliminar rectificat II al creanţelor; 
- Tabelul creditorilor rectificat III al creanţelor → Tabelul preliminar rectificat III al creanţelor; 
- Tabelul creditorilor rectificat IV al creanţelor → Tabelul preliminar rectificat IV al creanţelor; 
- Tabelul preliminar rectificat V al creanţelor → Tabelul preliminar rectificat V al creanţelor; 
- Tabelul suplimentar al creanţelor → anulat; 
- Tabelul definitiv consolidat al creanţelor → anulat. 
Tabelul preliminar rectificat V al creanţelor împotriva debitorului SC Izometal-Magellan SRL a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 12.12.2014, cu adresa nr. 593/12.12.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Tabelul preliminar rectificat V al creanţelor, nr. 57, din data de 11.12.014, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 22236/15.12.2014. 
Tabelul preliminar rectificat V al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-urile administratorilor 
judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
Debitoarea Izometal-Magellan SRL, prin administrator special a promovat contestaţie împotriva tabelului preliminar 
rectificat 5 ce formează obiectul dosarului nr.6902/101/2012/a100. 
Administratorul judiciar al debitoarei nu poate proceda la întocmirea tabelului definitiv de creanţe întrucât Curtea de 
Apel Craiova nu a soluţionat definitiv toate contestaţiile împotriva tabelului preliminar, dosarul nr. 
6902/101/2012/a2*/a1 avand termen la data de 22.01.2015 la Curtea de Apel Craiova. De asemenea, există pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi contestaţie la tabelul preliminar rectificat V al creanţelor, care face obiectul dosarului nr. 
6902/101/2012/a100 având termen de judecată la data de 26.01.2015. 
Cu adresa nr. 595/17.12.2014, comunicată la adresa de mail la data de 17.12.2014, administratorul judiciar a comunicat 
Departamentului economic al SC Izometal-Magellan SRL, următoarele situaţii: 
- situaţia creanţelor cu care SC Izometal-Magellan se află în prezent înscrisă la masa credală a societăţilor în grup, 
situaţie rezultată în urma sentinţelor civile; 
- situaţia creanţelor societăţilor în grup înscrise la masa credală a SC Izometal-Magellan SRL, rezultată în urma 
sentinţelor civile. 
Având în vedere că există modificări în ceea ce priveşte cuantumul creanţelor faţă de cele iniţiale cuprinse în cererile de 
creanţe, administratorul judiciar a solicitat operarea în evidenţele contabile ale acestor decizii. 
Adresa nr. 595/17.12.2014 a fost comuncată Departamentului economic al SC Izometal-Magellan SRL la adresa de 
mail la data de 17.12.2014. 
S-a primit adresa nr. 4943/17.12.2014 de la SC Conar SA, prin care s-a restituit în original factura fiscală nr. 
002554/28.11.2014, reprezentând ştornare facturi disount conform dosar nr. 6902/101/2012/a84, până la soluţionarea 
definitivă a litigiului ce formează obiectul acestui dosar. 
Cu adresa nr. 605/19.12.2014, administratorul judiciar a formulat răspuns, prin care a comunicat către SC Conar SA 
Arad, următoarele: 
- măsura de a restitui factura fiscală nr. 002554/28.11.2014, reprezentând ştornare facturi discount, conform dosar nr. 
6902/101/2012/a84, este nelegală; 
- susţinerea SC Conar SA că, împotriva Sentinţei nr. 939/06.10.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 
6902/101/2012/a84, a fost promovat recurs nu are nicio relevanţă juridică, deoarece conform art. 12 alin. 1din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei, hotărârile judecătorului sindic fiind executorii. 
Prin urmare, administratorul judiciar a solicitat SC Conar SA, să procedeze, de îndată, la respectarea Sentinţei nr. 
939/06.10.2014 a Tribunalului Mehedinţi şi să procedeze la ştornarea facturilor de discount, conform facturii nr. 
002554/28.11.2014. 
Adresa nr. 605/19.12.2014 a fost comunicată la adresa de mail a SC Conar SA, precum şi la adresa de mail a 
administratorului judiciar al SC Conar SA, la data de 19.12.2014, conform dovezii anexate. 
Administratorul judiciar a analizat situaţia clienţilor neîncasaţi pentru care există dosare aflate pe rol, contatând că 
pentru un număr de 26 de clienţi, la care SC Izometal-Magellan SRL, era înscrisă la masa credală, s-a închis procedura 
de insolvenţă, în baza unor sentinţe definitive, motiv pentru care acestea au fost scăzute din evidenţa contabilă a 
debitoarei. 
Situaţia acestor societăţi este prezentată în anexa nr. 1, pe care o anexăm la prezentul raport. 
De asemenea, pentru un număr de 48 de clienţi, care au intrat în procedura de insolvenţă, s-au făcut demersurile pentru 
înscrierea la masa credală, aceştia fiind înregistraţi în evidenţa contabilă în contul 4118 Clienţi încerţi. 
Situaţia acestora este prezentată în anexa nr. 2, pe care o anexăm la prezentul raport. 
Situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti având ca obiect recuperarea creanţelor datorate de clienţii 
neîncasaţi ai SC Izometal-Magellan SRL se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Debitor Sold neîncasat Observaţii 

1.  Alizeu SRL CUI 16855374 1.145,54 
Dosar nr. 11969/225/2013 al 

Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Prin 
sentinţa nr. 804/14.11.2013 a fost 
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admisă cererea de chemare în judecată. 

2.  Ambient Decor SRL CUI 19120946 1.813,38 

Dosar nr. 12566/225/2014 al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Acţiunea a 

fost anulată prin încheierea din 
20.11.2014. 

3.  Apicom SRL CUI RO490743 11.214,59 

Debitorul se află în insolvenţă în dosar 
nr. 2323/96/2014 al Tribunalului 

Harghita. A fost formulată cerere de 
creanţă. 

4.  Aristo Com SRL CUI 4922461 1.648,75 
Debitul a fost achitat integral in data de 

24.09.2013. 

5.  Ascanius SRL CUI 25947159 2.552,49 

Dosar nr. 11967/225/2013 al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Prin 
sentinţa nr. 886/09.12.2013 a fost 

admisă cererea de chemare în judecată. 

6.  Asiri International CUI 9126542 131.604,72 
Dosar nr. 12565/225/2014 al 

Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 
judecată la 27.01.2015 (08:30, C4 civil) 

7.  Asociaţia Herneacova CUI 27807844 68.363,16 

Dosar nr. 4326/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Acţiunea a fost anulată 
prin încheierea din 26.06.2014 urmând a 
se reitera cererea de chemare în judecată. 

8.  Asociaţia Montessori CUI 21118190 375,93 
Debitul a fost achitat integral în data de 

11.07.2013. 

9.  Atuu Comunication CUI 19066510 1.651,60 

Dosar nr. 1048/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin sentinţa nr. 

826/03.09.2014 a fost admisă cererea de 
chemare în judecată. 

10.  Bau Center Vest SRL CUI 6960283 7.701.163,71 

Dosar nr. 2360/30/2014 al Tribunalului 
Timiş. La termenul de judecată la 
24.11.2014 s-a dispus suspendarea 

cauzei conform art. 413 alin. 1 pct. 1 
NCPC. 

11.  Berenyi Eliza Tatiana 2.028,81 
Debitul a fost achitat integral în data de 

23.10.2013. 

12.  Borca Dorel 2.082,26 

Din analiza documentaţiei comunicate, 
s-a constatat că debitul a fost stins 

integral prin referatul nr. 2289/44 din 
31.10.2013. 

13.  Bridgeman SRL CUI 1822727 632,36 
Debitul a fost stins prin compensare cu 

ordinul de compensare nr. 
0939661/30.06.2013. 

14.  Bugar Florin 24,746.06 
Dosar nr. 13852/225/2014 al 

Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Nu a fost 
stabilit termenul de judecată. 

15.  Bunceanu Dorel 
402.65 

17.800,00 

Dosar nr. 13976/225/2014 al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 
judecată la 20.01.2015 (08:30, C4 civil) 

16.  Cefeus Grup SRL CUI 19707224 1.840,21 

Debitul a fost achitat integral după cum 
urmează: suma de 253,07 cu chitanta 

seria TMCYZO nr.0049875  si suma de 
1746,04 lei compensată prin ordinul de 
compensare nr.0939667/26.09.2013. 

17.  Colcear Serv Com SRL CUI 4606531 8.173,20 
Dosar nr. 5871/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Termen de judecată la 

14.01.2015 (11:00, C20 civil) 

18.  Comprod Bocsa SRL CUI 14744752 304,97 

Dosar nr. 4991/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin sentinţa nr. 

660/19.06.2014 a fost admisă cererea de 
chemare în judecată. 

19.  
Consultants For Management&Investment 

SRL CUI 19039990 
13.487,86 

Dosar nr. 13980/225/2014 al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termenul 
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de judecată la 27.01.2015 (11:00, C18-
civil). 

20.  
CORPORATION ROM-CONS SRL 

CUI 20723738 
2.516,03 

Dosar nr. 13977/225/2014 al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 
judecată la 12.02.2015 (08:30, C19 civil) 

21.  Cozac Ilenuta 0,56 
A fost întocmit referat de trecere pe 

costuri. 

22.  Crisan Adela 1.716,01 
Dosar nr. 13978/225/2014 al 

Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Nu a fost 
stabilit termenul de judecată. 

23.  Cvpension SRL CUI 26124894 1.950,00 
Dosar nr. 4989/225/2014 al Judecătoriei 

Dr. Tr. Severin. Prin Sentinţa nr. 
1023/08.10.2014 a fost admisă acţiunea. 

24.  David Adrian 615,27 

Dosar nr. 14259/225/2014 al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termenul 
de judecată la 09.02.2015 (08:30, C2-

civil). 

25.  Decora Distribution SRL CUI 11526486 594,57 
Dosar nr. 993/225/2014 al Judecătoriei 

Dr. Tr. Severin. Prin Sentinţa nr. 
688/20.06.2014 a fost admisă acţiunea. 

26.  Dragoi Simona 5.350,77 

Dosar nr. 13851/225/2014 al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Acţiunea a 

fost anulată prin încheierea din 
04.12.2014. 

27.  Dragomir Adina-Ica 249,66 

În urma analizării documentaţiei 
comunicate, având în vedere că factura 
fiscală nr. 0013697 a fost emisă în data 

de 20.05.2009 şi ultima plată a fost 
efectuată în data de 09.07.2009 prin 
chitanţa nr. 6905765, s-a constatat că 

dreptul la acţiunea s-a prescris în data de 
09.07.2012, înainte de deschiderea 

procedurii de insolvenţă. 

28.  Drugan Roxana 4.048,89 
Dosar nr. 13979/225/2014 al 

Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 
judecată la 30.01.2015 (08:30, C16). 

29.  Elena Damanakis 243,37 

Dosar nr. 14539/225/2014 al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Acţiunea a 
fost anulată prin încheierea finală din 

17.12.2014. 

30.  Elmet Group SRL CUI 15910667 340,93 

Dosar nr. 994/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin încheierea din 
11.06.2014 a fost anulată acţiunea 

urmând a fi reiterată cererea de chemare 
în judecată. 

31.  Enache Cristina 234,82 

Din analiza documentaţiei comunicate, 
s-a constatat că debitul a fost achitat 

integral prin chitanţa nr. 
49870/16.10.2013. 

32.  Encutescu Adrian 22.494,45 
Dosar nr. 1253/225/2014 al Judecătoriei 

Dr. Tr. Severin. Prin Sentinţa nr. 
997/02.10.2014 a fost admisă acţiunea.. 

33.  European Rental Utilities CUI 25588896 2.947,30 

Dosar nr. 11968/225/2013 al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. A fost 

comunicat la dosar faptul că debitorul a 
fost dizolvat şi radiat Registrul 

Comertului din data de 15.06.2012 in 
baza prevederilor Legii nr. 31/1990. Prin 
sentinta nr. 1101/31.10.2014 instanta a 

constatat perimarea cererii. 

34.  Fortinos SRL CUI 23854819 1.105,95 
Dosar nr. 4323/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. La termenul de judecată 
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din data de 22.10.2014 a fost dispusă 
declinarea cauzei la Judecătoria 

Timişoara. 

35.  Full Print Banat SRL CUI 0778701 63.743,99 
Dosar nr. 7437/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Termen de judecată la 

29.01.2015 (11:00, C12 civil). 

36.  Gheorghita Dumitru 104,53 
A fost întocmit referat pentru trecerea pe 

costuri. 

37.  Grimetal Impex SRL CUI 16889229 9.933,03 

Dosar nr. 984/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. A fost comunicat la 

dosar faptul că debitorul a fost dizolvat 
şi radiat din data de 23.07.2012 conform 

Legii nr. 31/1990. 

38.  Hydras SRL CUI 15760713 494,72 

Dosar nr. 4988/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin hotărârea 

nr.1169/14.11.2014 cererea a fost 
respinsă. 

39.  Indimex Ciuta SRL CUI 3066433 1.129,76 
Dosar nr. 11966225/2013 al Judecătoriei 

Dr. Tr. Severin. Prin Sentinţa nr. 
819/18.11.2013 a fost admisă acţiunea. 

40.  Interpresent SRL CUI 4527128 12.274,14 
Dosar nr. 12562/225/2014 al 

Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 
judecată la 11.02.2015 (11:00, C7 civil). 

41.  Ispas Alexandru 2.380,33 
Dosar nr. 13850/225/2014 al 

Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 
judecată la 28.01.2015 (08:30, C8 civil). 

42.  Kis Spedizioni SRL CUI 14619768 985,63 
Dosar nr.4332/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin.  În cursul procesului a 

fost achitat integral debitul. 

43.  Lali Design SRL CUI 19110730 35,500.29 

Din analiza documentaţiei comunicate, 
s-a constatat că debitul a fost stins 

integral prin operaţiunea de compensare 
nr. 6001 din 30.06.2013. 

44.  Lubristore SRL CUI 23099680 1.249,92 

Dosar nr. 12564/225/2014 al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 

judecată la 16.01.2015 (08:30, C16- 
minori şi familie). 

45.  
Ludwig Pfeiffer Hoch-Und Tiefbau SRL 

CUI 17605120 
35.961,62 

Dosar nr. 14261/225/2014  al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 

judecată la 28.01.2015 (08:30, C8- 
civil). 

46.  Manon Lescaut Food SRL CUI 31024131 328,03 
A fost solicitată documentatia necesara 
pentru formularea cererii de chemare în 

judecată. 

47.  Mateescu Gheorghe  379,55 
A fost întocmit referat pentru trecere pe 

costuri. 

48.  Megan Silviu 10,938.34 

Dosar nr. 14538/225/2014 al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 

judecată la 20.01.2015 (11:00, C18 
civil). 

49.  MCT Metal TM SRL CUI 27921376 370.036,09 

Debitul a fost stins prin compensare. 
A fost promovată acţiune în anulare  a 
operaţiunii de compensare conform art. 

46 din Legea nr. 85/2006 în cadrul 
dosarului nr. 6902/101/2012/a94 al 

Tribunalului Mehedinţi. 

50.  Mira Flor SRL CUI 22451915 313,53 
A fost întocmit referat de trecere pe 

costuri. 

51.  Mix Beton SRL CUI 23824745 11.242,96 

Cererea de chemare în judecată adresată 
Tribunalului Timiş a fost declinată către 
Curtea de Arbitraj a Camerei de Comerţ 
Timiş în temeiul clauzei compromisorii 
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din contract. 

52.  Mondovit CUI 12271682 267,43 lei 

Dosar nr. 4331/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin Sentinţa nr. 

727/01.07.2014 a fost admisă cererea de 
chemare în judecată. 

53.  Moticica SRL CUI 3979800 1.167,58 

Prin Sentinţa nr. 4385/29.03.2013 
pronunţată de Judecătoria Timişoara în 

dosarul nr. 2829/325/2013 a fost 
respinsă acţiunea formulată de Izometal 

Magellan SRL. În cauză nu a fost 
formulat recurs. 

54.  Musteti Mariana Lia 80,93 
A fost întocmit referat pentru trecere pe 

costuri. 

55.  Navigator SRL CUI 14797447 599,43 

Dosar nr. 903/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. A fost depusă cerere de 
reluare a judecăţii. Termen de judecată 

la 29.01.2015 (11:00, C12 civil). 

56.  Neo Draft SRL CUI 16747437 114,59 

Din analiza documentaţiei comunicate, 
s-a constatat că debitul a fost stins 

integral prin referatul nr. 2289/53 din 
31.10.2013. 

57.  Oncea Nicoleta 65,10 

Din analiza documentaţiei comunicate, 
s-a constatat că debitul a fost stins 
integral prin Ordinul de Plată nr. 
1/30.09.2010 şi prin referatul nr. 

2289/44 din 31.10.2013. 

58.  Pag&Pepe SRL CUI 25976189 538,51 

Din analiza documentaţiei comunicate, 
s-a constatat că debitul a fost stins 

integral prin referatul nr. 2289/44 din 
31.10.2013. 

59.  Pelmus Valentin 1.265,36 

Dosar nr. 1361/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin încheierea din 
14.05.2014 a fost anulată acţiunea 

urmând a fi reiterată cererea de chemare 
în judecată. 

60.  Petras Gabi Doina 1.678,42 

Dosar nr. 14260/225/2014  al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 

judecată la 20.01.2015 (08:30, C5 
minori si familie). 

61.  PFA Cabulea Sergiu 1.500.00 

Din analiza documentaţiei comunicate, 
s-a constatat că debitul a fost stins 

integral prin referatul nr. 1013/9 din 
30.09.2013. 

62.  Poltergeist SRL CUI 11152462 30.471,68 
Debitul a fost stins prin ordinul de 

compensare nr. 0939665 din 30.07.2013. 

63.  S.C. Electroplast S.A. CUI 5027384 7.833,33 
Dosar nr. 2480/190/2013 al Judecătoriei 

Bistriţa. Prin Sentinţa nr. 
5210/14.06.2013 a fost admisă acţiunea. 

64.  Rodistrib 1.721,26 

Debitorul este in faliment din data de 
25.06.2013 in dosarul nr.  3593/91/2013 

al Tribunalului Vrancea. Nu suntem 
inscrisi la masa credala. A fost formulată 
cerere de repunere in termen si cerere de 

creanta 

65.  
Rosu Simion Intreprindere Individuala CUI 

27057394 
339,43 

Din analiza documentaţiei comunicate, 
s-a constatat că debitul a fost stins 

integral prin referatul nr. 2289/44 din 
31.10.2013. 

66.  RSG SRL CUI 9649398 140,16 

Din analiza documentaţiei comunicate, 
s-a constatat că debitul a fost stins 

integral prin referatul nr. 2289/61 din 
31.10.2013. 
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67.  Saif Tim SA CUI 1828843 1.833,96 
Dosar nr. 14258/225/2014 al 

Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 
judecată la 16.02.2015 (08:30, C2-civil). 

68.  Scottio SRL CUI 9308013 506,47 

Dosar nr. 5870/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin hotărârea 

nr.1182/19.11.2014 admite în parte 
cererea. 

69.  Serdean Natalia Carmen 567,92 
A fost solicitată documentatia necesara 
pentru formularea cererii de chemare în 

judecată. 

70.  Stancu Filip 12.385,65 

Dosar nr. 12563/225/2014 al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 

judecată la 10.02.2015 (11:00, C21-
civil). 

71.  Standard Urban SA CUI 26647540 88.319,56 

A fost formulat cerere de deschidere a 
procedurii de insolventa în dosarul nr. 
6961/108/2013 al Tribunalului Arad. 
Cererea a fost respinsă la termenul de 

judecata din 16.03.2014 

72.  Stoicescu Catalin PFA CUI 25974250 575,28 

Din analiza documentaţiei comunicate, 
s-a constatat că debitul a fost stins 

integral prin referatul nr. 2289/44 din 
31.10.2013. 

73.  Super Construct SRL CUI 4152460 2.333,54 

Dosar nr. 4330/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin Sentinţa nr. 

840/08.09.2014 a fost respinsă acţiunea, 
urmând a fi formulat apel după 

comunicarea hotărârii. 

74.  Tadis Agro CUI 10418478 112.901,82 
Dosar nr. 15040 /225/2014 al 

Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 
judecată la 18.02.2015 (11:00, C7-civil). 

75.  Tantal Company SRL CUI 8303280 11,20 

Debitorul se află în insolvenţă în dosarul 
nr. 9708/30/2012 al Tribunalului Timiş. 
Din analiza documentaţiei comunicate, 

s-a constatat că debitul a fost stins 
integral prin Chitanţa nr. 49965 din 

31.01.2014. 

76.  Tehnodomus SA CUI 5596002 2.477,38 

Dosar nr. 5874/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. La termenul de judecată 

din data de 22.10.2014 a fost dispusă 
declinarea cauzei la Judecătoria Arad. 

Termen de judecată la 20.01.2015 
(08:30, C12 jud. Arad). 

77.  Tveici Ioana 280,63 

Din analiza documentaţiei comunicate, 
s-a constatat că debitul a fost stins 

integral prin referatul nr. 2289/44 din 
31.10.2013. 

78.  Venere Construction SRL CUI 27911135 843,43 
Dosar nr. 5873/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin Sentinţa nr. 964 din 

30.09.2014 a fost admisă acţiunea. 

79.  Vrancart SA CUI 1454846 85,00 

Din analiza documentaţiei comunicate, 
s-a constatat că debitul a fost stins 

integral prin referatul nr. 1123/13 din 
29.06.2013. 

80.  Wacb Company CUI 23952230 25,696.09 

Dosar nr. 1063/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin Sentinţa nr. 
1892/13.05.2014 a fost respinsă 

acţiunea. A fost formulat apel, fiind 
stabilit termen de judecată la Tribunalul 

Mehedinţi la data de 11.11.2014. 
Termen de judecată la 20.01.2015 

(10:45, CA3 COM) 
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81.  
West Part Hidraulyc & Transmision CUI 

RO 29279389 
248,25 

Dosar nr. 14257/225/2014 al 
Judecătoriei Dr. Tr. Severin. Termen de 

judecată la 10.02.2015 (11:00, C21-
civil) 

82.  Wireles Market Sistem SRL CUI 12271682 3.797,79 
Dosar nr. 4329/225/2014 al Judecătoriei 

Dr. Tr. Severin. Declină soluţionarea 
cauzei Judecătoriei Timiş. 

83.  
Zurich Night Lounge Caffe SRL CUI 

25221996 
1.688,40 

Dosar nr. 5872/225/2014 aflat  apel la 
Tribunalul Mehedinţi cu termen de 

judecată la 10.02.2015. 
Situatia dosarelor avand ca obiect actiuni în anularea actelor în temeiul art. 46 din Legea nr. 85/2006 se prezintă după 
cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Observatii 

1. 6902/101/2012/a84 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 
acordare de discount efectuată de SC Izometal-

Magellan SRL către SC CONAR SA prin factura 
fiscală nr. 001797 din 30.09.2012 

Prin sentinţa nr. 
939/06.10.2014 cererea a 
fost admisă. Conar SA a 
formulat recurs la Curtea 

de Apel Craiova cu 
termen de judecată la data 

de 05.02.2015. 

2. 6902/101/2012/a85 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 
acordare de discount efectuată de SC Izometal-

Magellan SRL către SC Manon Lescaut SRL prin 
factura fiscală nr. 002337 din 30.09.2012 

Prin sentinţa nr. 
1038/10.11.2014 cererea a 

fost admisă. 

3. 6902/101/2012/a86 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 
acordare de discount efectuată de SC Izometal-
Magellan SRL către SC Confort SA prin factura 

fiscală nr. 001796 din 30.09.2012 

Prin sentinţa nr. 
940/06.10.2014 cererea a 

fost admisă. 

4. 6902/101/2012/a87 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunile de 

acordare de discount în sumă totală de 
4.363.828,95 lei efectuate de SC Izometal-

Magellan SRL către SC Bau Center SRL prin 
următoarele facturi fiscale: 

- nr. 11200 din 17.10.2012 cu un discount de 
32.364,00 lei; 

- nr. 002008 din 01.02.2013 cu un discount de 
575.616,06 lei; 

- nr. 002009 din 01.02.2013 cu un discount de 
179.747,80 lei; 

- nr. 0290113 din 31.07.2013 cu un discount 
de 177.518,04 lei; 

- nr. 0290134 din 31.08.2013 cu un discount 
de 670.896,09 lei; 

- nr. 0290135 din 31.08.2013 cu un discount 
de 40.838,77 lei; 

- nr. 0290136 din 31.08.2013 cu un discount 
de 106.199,13 lei; 

- nr. 0290137 din 31.08.2013 cu un discount 
de 443.546,34 lei; 

- nr. 0290138 din 31.08.2013 cu un discount 
de 281.537,23 lei; 

- nr. 0290139 din 31.08.2013 cu un discount 
de 174.119,39 lei; 

- nr. 00290224 din 31.01.2014 cu un discount 
de 517.838,90 lei; 

- nr. 00290225 din 31.01.2014 cu un discount 
de 167.148,92 lei; 

- nr. 00290226 din 31.01.2014 cu un discount 

Prin sentinţa nr. 
941/06.10.2014 cererea a 

fost admisă. 
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de 115.096,80 lei; 
- nr. 00290227 din 31.01.2014 cu un discount 

de 472.767,27 lei; 
- nr. 00290228 din 31.01.2014 cu un discount 

de 176.329,13 lei; 
- nr. 00290234 din 31.01.2014 cu un discount 

de 39.311,96 lei; 
- nr. 00290235 din 31.01.2014 cu un discount 

de 299.158,25 lei. 

5. 6902/101/2012/a91 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 

compensare creanţe în sumă de 27.681,17 lei 
efectuată prin procesul verbal de stingere a 

datoriilor nr. 151/25.01.2013, a operaţiunii de 
compensare creanţe în sumă de 2775,23 lei 
efectuată prin procesul verbal de stingere a 
datoriilor din 31.05.2013 şi a operaţiunii de 

compensare creanţe în sumă de 27.681,17 lei 
efectuată prin procesul verbal de stingere a 

datoriilor din data de 30.09.2013. 

Termen de judecată la 
19.01.2015 pentru 

pregatirea apărării la 
cererea pârâţilor. 

6. 6902/101/2012/a92 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect contractul de 
cesiune de creanţă nr. 320/21.09.2012 încheiat 
între SC Izometal-Magellan SRL în calitate de 

cedent, SC Ifma SA în calitate de cesionar şi SC 
Bau Center SRL (fosta SC MCT Media SRL) în 

calitate de debitor cedat. 

Termen de judecată la 
02.02.2015 pentru 

observarea întâmpinărilor. 

7. 6902/101/2012/a93 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 
de compensare creanţe în sumă de 52.274,27 lei 

efectuată prin ordinul de compensare nr. 0939653 
din 31.12.2012 efectuată între SC Izometal-
Magellan SRL şi Sc Ella Decor 2007 SRL. 

Termen de judecată la 
19.01.2015 pentru 

conceptarea pârâtei SC 
Ella Decor 2007 SRL prin 

lichidator judiciar. 

8. 6902/101/2012/a94 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 

compensare creanţe în sumă de 199.759,37 lei 
efectuată prin procesul verbal de stingere a 

datoriilor nr. 1/30.09.2013 şi  a operaţiunii de 
compensare creanţe în sumă de 3.300 lei 

efectuată prin procesul verbal de stingere a 
datoriilor nr. 2/30.09.2013 efectuată între SC 

Izometal-Magellan SRL şi SC MCT Metal TM 
SRL. 

Termen de judecată la 
19.01.2015 pentru 

pregătirea apărării la 
cererea pârâţilor. 

9. 6902/101/2012/a95 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 

de acordare de discount efectuate de SC 
Izometal-Magellan SRL către SC MCT Impex 

SRL prin factura fiscală nr. 0011225 din 
17.10.2012 

Termen de judecată la 
19.01.2015 pentru 

pregătirea apărării la 
cererea pârâţilor. 

10. 6902/101/2012/a96 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 

compensare creanţe în sumă de 36.092,40 lei 
efectuată prin ordinul de compensare nr. 0939647 

din 30.09.2012 efectuată între SC Izometal-
Magellan SRL şi SC Forest One SRL. 

Termen de judecată la 
19.01.2015 pentru 

pregătirea apărării la 
cererea pârâţilor. 

11. 6902/101/2012/a97 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 

compensare creanţe în sumă de 19.081,52 lei 
efectuată prin ordinul de compensare nr. 0939649 

din 31.10.2012 efectuată între SC Izometal-
Magellan SRL şi SC Group Met Car SRL. 

Termen de judecată la 
19.01.2015 pentru 

pregătirea apărării la 
cererea pârâţilor. 

12. 6902/101/2012/a98 Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din Primul termen de judecată 
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Legea nr. 85/2006 având ca obiect efectuată între 
SC Izometal-Magellan SRL Şi Bau Center SRL. 

a fost stabilit la 
26.01.2015. 

Situaţia dosarelor având ca obiect acţiuni în anularea actelor frauduloase întemeiate pe dispoziţiile art. 79 - 80 din Legea 
nr. 85/2006, este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Observatii 

1. 6902/101/2012/a3 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Ana Oil SRL. 

Termen de judecată la data de 19.01.2015  
pentru observarea raportului de expertiză. 

2. 6902/101/2012/a4 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Tehnix SRL. 

Prin Sentinţa 569/05.05.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 

3. 6902/101/2012/a5 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către MCT Metal SRL. 

Prin Sentinţa 456/19.07.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
În cauză nu a fost formulat recurs. 

4. 6902/101/2012/a6 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Ductil SA. 

Prin Sentinţa 1072/09.12.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
În cauză nu a fost formulat recurs. 

5. 6902/101/2012/a7 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 
la ordin către Henkel România SRL. 

Prin Sentinţa 570/05.05.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 

6. 6902/101/2012/a8 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Electroconat SRL. 

La termenul de judecată din 10.12.2012 
reclamanţii au renunţat la judecarea 

cauzei. 

7. 6902/101/2012/a9 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Tinmar Ind SA. 

Prin Sentinţa 1019/02.12.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Tinmar Ind SA a formulat recurs care a 

fost admis de Curtea de Apel Craiova prin 
Decizia nr. 95/25.02.2014 sentinţa fiind 
casată şi trimisă cauza spre rejudecare. 

În rejudecarea cauzei, Tribunalul 
Mehedinţi a respins acţiunea prin Sentinţa 

nr. 583/07.05.2014. 

8. 6902/101/2012/a10 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 
la ordin către Banat Mineral Group 

SRL. 

Prin Sentinţa 1073/09.12.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
În cauză nu a fost formulat recurs. 

 

9. 6902/101/2012/a11 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Lasselsberger Knauf 
SRL. 

Prin Sentinţa 145/03.02.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Lasselsberger Knauf SRL a formulat 

recurs, care a fost anulat ca netimbrat de 
Curtea de Apel Craiova prin Decizia nr. 

301/05.06.2014. 
 

10. 6902/101/2012/a12 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Gabi Tex SRL. 

Prin Sentinţa 245/17.02.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 
Recursul formulat de administratorul 
judiciar a fost respins prin Decizia nr. 

245/08.05.2014 a Curţii de Apel Craiova. 

11. 6902/101/2012/a13 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Elis Pavaje SRL. 

Prin Sentinţa 571/05.05.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 
Recursul formulat de administratorul 

judiciar are termen de judecată la Curtea 
de Apel Craiova în data de 22.01.2015. 

12. 6902/101/2012/a14 Anularea actului fraudulos prin care Prin Sentinţa 546/23.09.2013 pronunţată 
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Izometal-Magellan SRL a girat bilete 
la ordin către Sika Romania SRL. 

de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 
admisă. 

Recursul formulat de Sika România SRL a 
fost admis prin Decizia nr. 67/11.02.2014, 
sentinţa fiind casată şi trimisă cauza spre 

rejudecare. 
În rejudecarea cauzei, Tribunalul 

Mehedinţi a admis acţiunea prin Sentinţa 
nr. 587/07.05.2014. 

SIKA ROMANIA SRL a formulat recurs 
împotriva Sentinţei nr. 587/07.05.2014 
pronunţate în rejudecare de Tribunalul 

Mehedinţi. 
Prin Decizia nr. 437/02.101.2014 

pronunţată de Curtea de Apel Craiova a 
fost admis recursul, a fost modificată 

sentinţa Tribunalului Mehedinţi în sensul 
respingerii acţiunii. 

13. 6902/101/2012/a15 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 
la ordin către Euro Star Group SRL. 

Prin Sentinţa 706/10.06.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 

14. 6902/101/2012/a16 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 
la ordin către Thyssenkrupp Materials 

Romania SRL. 

Termen de judecată la data de 19.01.2015 
pentru efectuarea raportului de expertiză. 

15. 6902/101/2012/a17 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Salzgiltter 
Mannesmann Distributie SRL. 

Prin Sentinţa 1074/09.12.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Recursul formulat de Salzgiltter 

Mannesmann Distributie SRL a fost admis 
de Curtea de Apel Craiova prin Decizia nr. 

246/08.05.2014. 

16. 6902/101/2012/a18 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 
la ordin către Franksstahl România 

SRL. 

Prin Sentinţa 153/03.02.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Recursul formulat de Franksstahl România 

SRL a fost admis de Curtea de Apel 
Craiova prin Decizia nr. 302/05.06.2014. 

17. 6902/101/2012/a19 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Caterpillar Financial 
Services Poland Zo.o - Sucursala 

România IFN SA. 

Termen de judecată la data de 26.01.2015 
pentru efectuarea expertizei. De achitat 
onorariu de 500 lei către expertul Ilie 

Laurenţiu. 

18. 6902/101/2012/a20 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 
la ordin către Arcelormittal Romania 

SRL. 

Prin Sentinţa 547/23.09.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Recursul formulat de Arcelormittal 

Romania SRL a fost admis de Curtea de 
Apel Craiova prin Decizia nr. 

169/20.03.2014. 

19. 6902/101/2012/a21 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 
la ordin către Sidma România SRL- 

Coface Romania Credit Management 
Services SRL. 

Prin Sentinţa 457/19.07.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Recursul formulat de Sidma România SRL 

a fost admis de Curtea de Apel Craiova 
prin Decizia nr. 1451/19.11.2013. 

20. 6902/101/2012/a22 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Henglmin SRL. 

Prin Sentinţa 457/19.07.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 

21. 6902/101/2012/a23 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către COUTINHO & 

Prin Sentinţa 1075/09.12.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
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Ferrostaal GMBH prin SC Sidercomit 
SRL. 

Recursul formulat de Coutinho & 
Ferrostaal GMBH a fost respins ca tardiv 

de Curtea de Apel Craiova prin Decizia nr. 
339/19.06.2014. 

22. 6902/101/2012/a24 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Umwelttechnik 
Romania SRL. 

Prin Sentinţa 319/03.03.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 

23. 6902/101/2012/a26 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 
la ordin către Direct Line Inox Impex. 

Prin Sentinţa 548/23.09.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Recursul formulat de Direct Line Inox 
Impex a fost admis de Curtea de Apel 

Craiova prin Decizia nr. 68/11.02.2014. 

24. 6902/101/2012/a34 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Tera Plast SA. 

Prin Sentinţa 748/23.06.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 

25. 6902/101/2012/a35 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 
la ordin către Marfin Bank România 

SA. 

Prin Sentinţa 749/23.06.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 
Recursul formulat de administratorul 
judiciar are termen la Curtea de Apel 

Craiova la data de 16.10.2014. 

26. 6902/101/2012/a36 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 
la ordin către Marfin Bank România 

SA. 

Prin Sentinţa 246/17.02.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 
Recursul formulat de administratorul 
judiciar a fost respins prin Decizia nr.  

247/08.05.2014  pronunţată de Curtea de 
Apel Craiova. 

27. 6902/101/2012/a37 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către HTI Internaţional 
România. 

Prin Sentinţa 514/14.04.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 
Recursul formulat de administratorul 
judiciar a fost respins prin Decizia nr.  

418/18.09.2014  pronunţată de Curtea de 
Apel Craiova. 

28. 6902/101/2012/a38 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Auto Vidasol SRL. 

Prin sentinţa nr. 1050/ 17.11.2014 a fost 
respinsă acţiunea. A fost formulat recurs la 

Curtea de Apel Craiova până în prezent 
nefiind stabilit termenul de judecată. 

29. 6902/101/2012/a40 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Trans Bitum SRL. 

La termenul de judecată din 25.11.2013 
reclamanţii au renunţat la judecarea 

cauzei. 

30. 6902/101/2012/a41 
Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Trans Bitum SRL. 

La termenul de judecată din 25.11.2013 
reclamanţii au renunţat la judecarea 

cauzei. 

31. 6902/101/2012/a44 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a efectuat 
transferuri patrimoniale către Bau 

Center Vest Srl. 

Termen de judecată la 09.02.2015 pentru 
comuicarea relaţiilor de la OCPI Timiş şi 

OCPI Caraş Severin. 

32. 6902/101/2012/a45 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a efectuat 
transferul patrimonial al bunului 

mobil concasor cu falci către Nico 
Construct SRL. 

Termen de judecată la 19.01.2014 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul 

Doinea Ovidia. 

33. 6902/101/2012/a46 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a efectuat 
transferul patrimonial al părţilor 

sociale deţinute la Izo Oil SRL către 
Caraiman Lucian . 

Termen de judecată la 23.02.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul 
Enache Alexandru. De achitat avans 

onorariu de 400 lei. 

34. 6902/101/2012/a47 Anularea actului fraudulos prin care Termen de judecată la 23.02.2015 pentru 
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Izometal-Magellan SRL a efectuat 
transferuri patrimoniale de bunuri 
mobile către Manon Lescaut SRL. 

efectuarea expertizei. 

35. 6902/101/2012/a48 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a platit 

facturi de avans  emise de Confort 
SA. 

Termen de judecată la 30.03.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul 

Enache Alexandru. 

36. 6902/101/2012/a49 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a acceptat la 
plata alte facturi de avans  emise de 

Confort SA. 

Termen de judecată la 30.03.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul 

Enache Alexandru. 

37. 6902/101/2012/a50 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a efectuat 
transferuri patrimoniale de bunuri 

mobile – container Man - către Steel 
Confort SRL. 

Termen de judecată la 23.02.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul 
Enache Alexandru. De achitat avans 

onorariu de 500 lei. 

38. 6902/101/2012/a51 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a platit 

factura de avans emisă de SC C&C 
MH Confort SRL. 

Termen de judecată la 19.01.2015 pentru 
efectuarea expertizeie de către expertul 

Doinea Ovidia. 

39. 6902/101/2012/a52 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a încheiat 

contractul de fidejusiune solidară cu 
RAAN şi Confort. 

Prin sentinţa nr. 1034/10.11.2014 a fost 
admisă acţiunea. 

40. 6902/101/2012/a53 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a cesionat 

catre domnul Cornu Georgica părţile 
sociale deţinute la Full Print Banat 

SRL. 

Termen de judecată la 23.02.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul Ilie 
Laurenţiu. De achitat avans onorariu de 

400 lei. 

41. 6902/101/2012/a54 

Anularea actului fraudulos prin care 
SC Izometal Magellan SRL a 

transmis către SC Steel Confort SRL 
fără plata preţului a unui număr de 
49.550 acţiuni deţinute la SC Conar 

SA. 

Termen de judecată la 23.02.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul Ilie 
Laurenţiu. De achitat avans onorariu de 

400 lei. 

42. 6902/101/2012/a55 

Anularea actului fraudulos constând 
în transferul patrimonial în valoare de 

71.831.900 lei prin transmiterea de 
SC Izometal-Magellan SRL către SC 
CONFORT SA fără plata preţului a 

unui număr de 1.436.638 părţi sociale 
deţinute la SC C&C MH Confort 

SRL. 

Termen de judecată la 23.02.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul Ilie 
Laurenţiu. De achitat avans onorariu de 

400 lei. 

43. 6902/101/2012/a56 

Anularea actului fraudulos constând 
în transferul patrimonial în valoare de 
9.800.000 lei prin transmiterea de SC 
Izometal-Magellan SRL în calitate de 

cedent către SC Confort SA în 
calitate de cesionar, fără plata 

preţului, a unui număr de 50.000 părţi 
sociale deţinute la SC Group Met Car 

SRL. 

Termen de judecată la 23.02.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul Ilie 
Laurenţiu. De achitat avans onorariu de 

400 lei. 

42. 6902/101/2012/a57 

Anularea actului fraudulos constând 
în transferul patrimonial în valoare de 
9.800.000 lei prin transmiterea de SC 

Izometal-Magellan SRL către SC 
MCT Impex SRL fără plata preţului a 

unui număr de 3.920.000 acţiuni 
deţinute la SC Confort SA. 

Termen de judecată la 23.02.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul 
Enache Alexandru. De achitat avans 

onorariu de 400 lei. 

43. 6902/101/2012/a58 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a platit 
factura de avans emisă de SC C&C 

Termen de judecată la 23.02.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul 
Enache Alexandru. De achitat avans 
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MH Confort SRL. onorariu de 400 lei. 

44. 6902/101/2012/a59 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a efectuat 
transferuri patrimoniale –fond de 

marfuri - către Bau Center Vest SRL. 

Termen de judecată la 09.02.2015 pentru 
efectuarea expertizei bunuri mobile de 

către expertul Sprinceanu Nicolae, 
onorariul fiind în sarcina pârâtei Bau  

Center. Expertiza ontabila a fost prorogată 
după efectuarea expertizei bunuri mobile. 

45. 6902/101/2012/a60 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a efectuat 
transferuri patrimoniale de bunuri 

mobile către Confort SA. 

Termen de judecată la 23.02.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul Ilie 
Laurenţiu. De achitat avans onorariu de 

400 lei. 

46. 6902/101/2012/a61 

Anularea actului fraudulos constând 
în transferul patrimonial în valoare de 
107.650 lei prin transmiterea de SC 

Izometal-Magellan SRL în calitate de 
cedent către domnul Cornu Georgică 

în calitate de cesionar, fără plata 
preţului, a unui număr de 2153 părţi 
sociale deţinute la SC Steel Confort 

SRL. 

Termen de judecată la 23.02.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul Ilie 
Laurenţiu. De achitat avans onorariu de 

400 lei. 

47. 6902/101/2012/a62 

Anularea actului fraudulos constând 
în transferul patrimonial în valoare de 

46.150 lei prin transmiterea de SC 
Izometal-Magellan SRL în calitate de 

cedent către domnul Caraiman 
Lucian Nicu în calitate de cesionar, 
fără plata preţului, a unui număr de 

923 părţi sociale deţinute la SC Steel 
Confort SRL. 

Termen de judecată la 23.02.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul 
Enache Alexandru. De achitat avans 

onorariu de 400 lei. 

48. 6902/101/2012/a63 

Anularea actului fraudulos constând 
în transmiterea de SC Izometal-

Magellan SRL în calitate de cedent 
către domnul Caraiman Lucian Nicu 

în calitate de cesionar, fără plata 
preţului, a unui număr de 50 părţi 
sociale deţinute la SC Full Print 

Banat SRL. 

Termen de judecată la 23.02.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul Ilie 
Laurenţiu. De achitat avans onorariu de 

400 lei. 

Situaţia dosarelor pe rol avand ca obiect contestaţii şi alte cereri derivate din Legea nr. 85/2006 se prezintă după cum 
urmează: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Observatii 

1. 6902/101/2012/a64 

Cerere de compensare conform art. 
52 din Legea nr. 85/2006 a 

creanţelor reciproce Izometal-
Magellan SRL şi C&C MH Confort 

SRL. 

Suspendat in baza art. 244 C. proc. civ. 
până la soluţionarea dosarului 

6902/101/2012/a2*/a1 al Curţii de Apel 
Craiova. 

2. 6902/101/2012/a65 
Contestaţie formulată de Unicredit 

împotriva tabelului definitiv 
consolidat. 

Recursul formulat de Unicredit a fost 
admis de Curtea de Apel Craiova prin 

decizia nr. 533/27.11.2014 prin care s-a 
dispus casarea sentinţei Tribunalului 
Mehedinţi şi trimiterea cauzei spre 

rejudecare. 
Termen pentru rejudecare la 19.01.2015. 

3. 6902/101/2012/a66 
Contestaţie formulată de Unicredit 
împotriva raportului de activitate al 

administratorului judiciar. 

Prin Sentinţa 553/28.04.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti contestaţia a 

fost respinsă. 
În cauză nu a fost formulat recurs. 

4. 6902/101/2012/a69 
Contestaţie formulată de Unicredit 

împotriva hotărârii adunării 
creditorilor din 14.03.2014. 

Tribunalul Mehedinţi a dispus 
suspendarea cauzei în temeiul art. 244 C. 

proc. civ. până la soluţionarea 
irevocabilă a dosarului  

6902/101/2012/a65. 
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5. 6902/101/2012/a73 
Contestaţie formulată de Unicredit 
împotriva tabelului suplimentar. 

Prin sentinţa nr. 1105/08.12.2014 a fost 
respinsă contestaţia. 

6. 6902/101/2012/a74 
Contestaţie formulată de Confort 

SA împotriva tabelului suplimentar. 
Prin sentinţa nr. 1003/03.11.2014 a fost 

respinsă contestaţia. 

7. 6902/101/2012/a75 
Contestaţie formulată de Marfin 

Bank SA împotriva tabelului 
suplimentar. 

Prin sentinţa nr. 1004/03.11.2014 a fost 
respinsă contestaţia. 

8. 6902/101/2012/a76 
Contestaţie formulată de Bridgeman 

SRL împotriva tabelului 
suplimentar. 

Prin sentinţa nr. 1005/03.11.2014 a fost 
respinsă contestaţia. 

10. 6902/101/2012/a77 
Contestaţie formulată de Group Met 

Car SRL împotriva tabelului 
suplimentar. 

Prin sentinţa nr. 1006/03.11.2014 a fost 
respinsă contestaţia. 

11. 6902/101/2012/a78 
Contestaţie formulată de Bau 
Center Vest SRL împotriva 

tabelului suplimentar. 

Prin sentinţa nr. 1007/03.11.2014 a fost 
respinsă contestaţia. 

12. 6902/101/2012/a79 

Contestaţie formulată de Izometal-
Magellan SRL prin administrator 

special împotriva tabelului 
suplimentar. 

Prin sentinţa nr. 980/27.10.2014 a fost 
respinsă contestaţia. 

13. 6902/101/2012/a80 
Contestaţie formulată de Conar SA 

prin administrator judiciar 
împotriva tabelului suplimentar. 

Prin sentinţa nr. 1008/03.11.2014 a fost 
respinsă contestaţia. 

14. 6902/101/2012/a81 

Contestaţie având ca obiect anulare 
măsură lichidator formulată de 
Direcţia Fiscală a Municipiului 

Timişoara. 

Prin sentinţa nr. 1009/03.11.2014 a fost 
respinsă contestaţia. 

15. 6902/101/2012/a82 
Contestaţie formulată de Cabinet 

Avocat Gîrbovan Adrian împotriva 
tabelului suplimentar. 

Prin sentinţa nr. 1010/03.11.2014 a fost 
respinsă contestaţia. 

16. 6902/101/2012/a83 
Contestaţie formulată de Politub SA 

împotriva tabelului suplimentar. 
Prin sentinţa nr. 1011/03.11.2014 a fost 

respinsă contestaţia. 

17. 6902/101/2012/a88 
Contestaţie formulată de HTI 
International SRL împotriva 
tabelului definitiv consolidat. 

Contestatoarea a renunţat la judecată. 

18. 6902/101/2012/a89 
Contestaţie formulată de Marfin 

Bank SA împotriva tabelului 
definitiv consolidat. 

Prin sentinţa nr. 1035/10.11.2014 a fost 
respinsă contestaţia. 

19. 6902/101/2012/a90 
Contestaţie formulată de Banca 

Carpatica SA împotriva tabelului 
definitiv consolidat. 

Prin sentinţa nr. 1012/03.11.2014 a fost 
respinsă contestaţia. 

20. 6902/101/2012/a99 
Contestaţie tabel rectificat IV 

formulată de Izometal Magellan 
prin administrator special 

Termen de judecată la 02.02.2015 pentru 
observarea întâmpinărilor. 

21. 6902/101/2012/a100 
Contestaţie tabel definitiv formulată 

de Izometal Magellan prin 
administrator special 

Prin termen de judecată la 26.01.2015. 

22. 
6902/101/2012/a2*/a1 al 
Curţii de Apel Craiova 

Contestaţie tabel preliminar 
rejudecare în recurs pe rolul Curţii 

de Apel Craiova. 

Curtea de Apel Craiova a stabilit termen 
de judecată la 22.01.2015 pentru 

soluţionarea recursurilor formulate de 
Bau Center SRL, Conar SA, Confort SA 

şi Izometal-Magellan SRL prin 
admnistrator special. 

23. 
1223/54/2014 al Curţii 

de Apel Craiova 

Cerere de revizuire formulată de 
administratorul judiciar împotriva 
Deciziei nr. 311 din 12.06.2014 a 

Curţii de Apel Craiova. 

Prin decizia nr. 452/07.10.2014 cererea 
de revizuire a fost respinsă. 

24. 
1378/54/2014 al Curţii 

de Apel Craiova 

Cerere de revizuire formulată de SC 
Izometal-Magellan - prin 

administrator special împotriva 
Deciziei nr. 311 din 12.06.2014 a 

Curţii de Apel Craiova. 

Prin decizia nr. 476/23.10.2014 cererea 
de revizuire a fost respinsă. 
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Conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 11.10.2012, onorariul administratorului judiciar pentru perioada 
24.08.2012-23.01.2015 este în sumă de 290.000,00 euro exclusiv TVA, din care s-a încasat suma de 80.000,00 euro, 
reprezentând onorariu aferent perioadei 24.08.2012 – 22.04.2013, diferenţa urmând a fi încasată pe măsura existenţei 
disponibilităţilor băneşti. 
De asemenea, onorariul persoanelor desemnate conform art. 23 din Legea 85/2006 (avocaţii), neachitat până la această 
dată este în sumă de 80.000,00 lei. 
Referitor la solicitarea Casei de Insolvenţă Transilvania, privind achitarea facturii aferentă serviciilor (exprimare opinie 
plan de reorganizare) menţionă faptul, că deasemenea, nu a fost achitată, din lipsa disponibilităţilor băneşti, urmând a se 
plăti pe măsura existenţei acestora. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 19.01.2015. 

Administrator judiciar, asociaţi prin contract: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 


