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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 59, data emiterii: 24.04.2015 

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 18 (optsprezece) 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. 1067/20.01.2015, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 58, din data de 16.01.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 58, din data de 16.01.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-urile 
administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
Având în vedere că a aexpirat termenul contractual pentru contractele de închiriere încheiate de SC Izometal-Magellan 
SRL, administratorul judiciar a procedat la întocmirea actelor adiţionale, prin care s-a hotărât prelungirea duratei 
contractelor de închiriere cu 12 luni, celelalte clause ale contractelor rămânând neschimbate, după cum urmează: 
- act adiţional nr. 27, din data de 30.01.2015, la Contractul de închiriere nr. 46, din data de 06.02.2014, încheiat între SC 
Izometal-Magellan SRL, în calitate de proprietar şi SC Bau Center Vest SRL, în calitate de chiriaş al unei părţi din 
imobilul situat în localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 126, jud. Timiş, prin care au convenit, de comun acord, ca 
durata contractului de închiriere nr. 46/06.02.2014 să fie prelungită cu 12 luni, respectiv până la data de 05.02.2016; 
- act adiţional nr. 28, din data de 30.01.2015, la Contractul de închiriere nr. 34, din data de 05.02.2014, încheiat între SC 
Izometal-Magellan SRL, în calitate de proprietar şi SC Bau Center Vest SRL, în calitate de chiriaş al unei părţi din cele 
9 imobile/parcele situate în jud. Arad, comuna Vladimirescu, sat Cicir, prin care au convenit, de comun acord, ca durata 
contractului de închiriere nr. 34/05.02.2014 să fie prelungită cu 12 luni, respectiv până la data de 05.02.2016; 
- act adiţional nr. 29, din data de 30.01.2015, la Contractul de închiriere nr. 38, din data de 05.02.2014, încheiat între SC 
Izometal-Magellan SRL, în calitate de proprietar şi SC Bau Center Vest SRL, în calitate de chiriaş al unei părţi din cele 
30 imobile/parcele situate în jud. Arad, comuna Vladimirescu, sat Cicir, prin care au convenit, de comun acord, ca 
durata contractului de închiriere nr. 38/05.02.2014 să fie prelungită cu 12 luni, respectiv până la data de 05.02.2016; 
- act adiţional nr. 30, din data de 30.01.2015, la Contractul de închiriere nr. 39, din data de 05.02.2014, încheiat între SC 
Izometal-Magellan SRL, în calitate de proprietar şi SC Bau Center Vest SRL, în calitate de chiriaş al imobilului situat în 
localitatea Timişoara, str. Alexandru Voievod, nr. 1, parter, jud. Timiş, prin care au convenit, de comun acord, ca durata 
contractului de închiriere nr. 39/05.02.2014 să fie prelungită cu 12 luni, respectiv până la data de 05.02.2016; 
- act adiţional nr. 33, din data de 30.01.2015, la Contractul de închiriere nr. 36, din data de 05.02.2014, încheiat între SC 
Izometal-Magellan SRL, în calitate de proprietar şi SC Bau Center Vest SRL, în calitate de chiriaş al unei părţi din 
imobilul situat în localitatea Timişoara, str. Baader, nr. 13, jud. Timiş, prin care au convenit, de comun acord, ca durata 
contractului de închiriere nr. 36/05.02.2014 să fie prelungită cu 12 luni, respectiv până la data de 04.02.2016; 
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- act adiţional nr. 34, din data de 30.01.2015, la Contractul de închiriere nr. 45, din data de 06.02.2014, încheiat între SC 
Izometal-Magellan SRL, în calitate de proprietar şi SC Bau Center Vest SRL, în calitate de chiriaş al unei părţi din 
imobilul situat în localitatea Timişoara, str. Albinelor, nr. 110/A, jud. Timiş, prin care au convenit, de comun acord, ca 
durata contractului de închiriere nr. 45/06.02.2014 să fie prelungită cu 12 luni, respectiv până la data de 05.02.2016. 
Pentru termenul din data de 05.02.2015, în dosarul nr. 6902/101/2012/a84 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, având 
ca obiect „procedura insolvenţei constatare nulitate absolută“, lichidatorul judiciar a formulat concluzii scrise solicitând 
respingerea recursului declarat de SC Conar SA împotriva Sentinţei nr. 939/06.10.2014 pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a84. Concluziile scrise au fost comunicate Curţii de Apel Craiova la nr. de fax 
al acesteia la data de 05.02.2015, conform dovezii anexate. 
Prin adresa nr. 57/19.01.2015, administratorul judiciar a adus la cunoştinţa Telekom România Communications SA, 
faptul că, începând cu data de 26.01.2015 expiră perioada de abonament aferentă contractului de telefonie, internet date, 
pachete de servicii, a cărui client este SC Izometal-Magellan SRL şi a menţionat că nu doreşte prelungirea contractului, 
având în vedere că nu se mai utilizează serviciile aferente acestui contract, drept urmare începând cu data de 26.01.2015 
acest contract încetează să mai producă efecte juridice. 
Prin Procura autentificată sub nr. 317, din data de 11.02.2015, de Biroul Individual Notarial Andreca Ion, 
administratorul judiciar a împuternicit pe dl. Popescu George-Nicuşor, să-l reprezinte în faţa Notarului Public ales şi la 
ANCPI-OCPI Arad, în vederea încheierii şi semnării actului de alipire al terenurilor situate pe raza localităţii Cicir, jud. 
Arad, aflate în proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, care reprezintă luciul de. apă „Amenajare Bazin 
Piscicol Aluniş“ Terasa prin excavare şi care este cuprinsă în certificatul de urbanism nr. 251/08.07.2014. 
A fost încheiat Contractul de închiriere nr. 49, din data de 17.02.2015, încheiat între SC Izometal-Magellan SRL, în 
calitate de proprietar şi SC Acellum SRL, în calitate de chiriaş, obiectul contractului fiind: „închirierea imobilului 
situate în localitatea Moşniţa Nouă, Calea Buziaşului, nr. 11, jud. Timiş“, din suprafaţa totală de 3.545 mp, chiriaşul a 
închiriat suprafaţa de 3.000 mp din clădire reprezentând hală de producţie. Închirierea se va face pe o perioadă de 12 
lini începând cu data de 01.03.2015 şi până la data de 28.02.2016, dar nu mai târziu de data vânzării imobilului 
închiriat. Chiria este de 3.000 euro/lună şi se va achita până în data de 5 (cinci) ale fiecărei luni pentru luna în curs, 
preţul chiriei nefiind afectat de TVA. 
Cu adresa din data de 26.02.2015, comunicată la adresa de mail a administratorului special al debitoarei la data de 
26.02.2015, administratorul judiciar i-a transmis administratorului special copie de pe Sentinţa nr. 941/06.10.2014 
dispusă în dosarul nr. 6902/101/2012/a87 şi având în vedere că cererea de chemare în judecată, care a făcut obiectul 
dosarului menţionat mai sus a fost admisă de către Tribunalul Mehedinţi şi s-a dispus anularea operaţiunilor de 
discount, administratorul judiciar a solicitat să se procedeze la operarea în evidenţele contabile a acestei decizii. 
Cu adresa nr. 67/10.03.2015, comunicată sub semnătură de primire dnei. director economic Safciuc Liliana la data de 
10.03.2015, administratorul judiciar i-a solicitat următoarele: 
- având în vedere că nu s-a dat curs solicitării telefonice de a pune la dispoziţie informaţiile solicitate de către Expert 
SPRL prin adresa nr. 224/19.02.2015, solicitare comunicată şi sub semnătură de primire la data de 05.03.2015, 
administratorul judiciar a solicitat încă o dată, ca în termen de 3 zile de la primirea adresei, să pună la dispoziţie 
informaţiile solicitate; 
- întrucât nu au fost puse la dispoziţie informaţiile soliciate telefonic privind operaţiunile de plăţi în numerar, prin 
virament şi prin compensări effectuate cu trei ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă către dl. Cornu Georgică 
şi dl. Caraiman Lucian, administratorul judiciar a solicitat să i se pună la dispoziţie aceste informaţii însoţite de copii ale 
documentelor care au stat la baza acestor operaţiuni, în termen de 5 zile de la primirea adresei. 
Precizăm faptul că, până la această dată, nu au fost puse la dispoziţie informaţiile solicitate. 
S-a primit de la Municipiul Lugoj – Direcţia Econimică – Serviciul Impozite şi Taxe – Compartimentul Executare Silită 
adresa nr. 20863/16.03.2015, prin care a fost înaintată Înştiinţarea de plată nr. 20863/16.03.2015 privind datoriile 
născute înainte şi după data insolvenţei ale SC Izometal-Magellan SRL în sumă de 215.074 lei, în vederea aplicării art. 
115 alin. 3 lit. a (debitorii care se află sub incidenţa Legii nr. 85/2006, nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei) din 
OG 92/2003 republicat, respective privind ordinea stingerii datoriilor: „obligaţiile fiscale cu termene de plată după data 
deschiderii procedurii insolvenţei, în ordinea vechimii, cu excepţia celor prevăzute în planul de reorganizare 
conformat“. 
Serviciul Impozite şi Taxe – Compartimentul Executare Silită a solicitat administratorului judiciar să ia în considerare 
art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 (art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014), care prevede: „Creanţele născute după data 
deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării vor fi plătite conform documentelor din 
care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele 
născute în procedura de faliment“. 
Înştiinţarea de plată nr. 20863/16.03.2015 emisă de Primăria Municipiului Lugoj pentru debitoarea SC Izometal-
Magellan SRL, a fost comunicată administratorului special al debitoarei la adresa de mail a acesteia la data de 
20.03.2015, conform dovezii anexate. 
S-a primit de la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Mehedinţi adresa nr. MH-12303/20.03.2015, prin care s-a adus la cunoştinţă că debitoarea SC Izometal-
Magellan SRL înregistrează restanţe mai mari de 30 de zile reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, 
conform declaraţiilor depuse, astfel: 
- impozitul pe veniturile din salarii în sumă de 175.461 lei; 
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- contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi în sumă de 119.322 lei; 
- contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi în sumă de 51.704 lei; 
- contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi în sumă de 4.926 lei. 
Administratorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei la adresa de mail a acesteia la data de 
25.03.2015, adresa nr. 12303/20.03.2015 primită de la D.G.R.F.P. Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Mehedinţi şi i-a solicitat acesteia să întreprindă toate măsurile necesare în vederea asigurării disponibilităţilor 
băneşti necesare achitării obligaţiilor către bugetul de stat. 
S-a primit de la DRS Darian Propunerea financiară de evaluare nr. DRS374/01.04.2015, prin care a comunicat elemente 
legate de propunerea financiară şi termene de realizare a proiectului, obiectivul evaluării fiind active de natura 
proprietăţilor imobiliare şi creanţe din patrimoniul societăţii. 
În vederea soluţionării dosarelor nr. 9709/30/2012/a19, 9709/30/2012/a7, 9709/30/2012/a23, 9709/30/2012/a13, 
9709/30/2012/a32, aflate pe rolul Tribunalului Timiş, Secţia a II-a Civilă, instanţa de judecată a solicitat, ca până la 
termenul acordat la data de 27.05.2015 să se furnizeze informaţii şi să se depună convenţia în baza căreia pârâţii 
angajaţi Sima Sebastian Viroel, Birău Ovidiu Constantin, Bettendorf Anton, Irinoiu Cristinel, şi respectiv Moraru 
Adrian Daniel, puteau achiziţiona autoturismele folosite în interes de serviciu, înscrisuri doveditoare ale unei înţelegeri 
între debitoarea SC Manon Lescaut SRL şi angajatorul pârâtului privind folosinţa autoturismelor în cauză, luate în 
leasing de debitoare, precum şi înscrisuri care să facă dovada virării către debitoare a sumelor încasate de la pârât de 
către angajatorul acestuia. 
Administratorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei, la dresa de mail a acesteia la data de 
03.04.2015 informaţiile solicitate de Tribunalul Timiş şi i-a solicitat acesteia să pună la dispoziţie aceste informaţii. 
În vederea valorificării bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, imobile scoase la 
vânzare în baza Sentinţei nr. 151/2015 din şedinţa publică din data de 23.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în 
dosarul nr. 6902/101/2012/a102, prin care s-a dispus prin care s-a dispus ridicarea suspendării acţiunilor pentru 
realizarea creanţei şi valorificarea bunurilor cu privire la activele deţinute de SC Izometal-Magellan SRL, aflate în 
garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, respectiv: 
1. proprietate imobiliară de tip rezidenţial compusă din casă cu regim de înălţime parter, având Sc=228,32 şi Su=208 
mp, situată în loc. Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 24, județul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la pretul de 
pornire a licitatiei de 90.600,00 euro echivalentul a 407.500,00 lei, valoarea nu include TVA; 
2. proprietate imobiliară – construcţii imobiliare – hală depozitare materiale de construcţii, corp clădire birou P+1E+M, 
parcaje şi totem, costruită pe un teren în suprafaţă totală de 14.488 mp, CF 409603 din 10.08.2012, situate în localitatea 
Timişoara, str. O. Cotruş, nr. 24, jud. Timiş, la pretul de pornire a licitatiei de 1.758.600,00 euro echivalentul a 
7.909.200,00 lei, valoarea nu include TVA; 
3. proprietate imobiliară - clădire birouri P+1E+M, CF 410601 Timişoara; depozit, magazie metalică şi birou depozit, 
CF 410598 Timişoara; teren intravilan în suprafaţă totală de 4.654, CF 410600 Timişoara, situate în localitatea 
Timişoara, str. E. Baader, nr. 13, judeţul Timiş, la pretul de pornire a licitatiei de 1.030.600,00 euro echivalentul a 
4.635.000,00 lei, valoarea nu include TVA, 
lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţurilor de vânzare a bunurilor imobile, la preţurile de vânzare din 
rapoartele de evaluare, în ziarul de circulaţie naţională Adevărul din de 31.03.2015 şi în ziarul local Renaşterea 
Bănăţeană din data de 31.03.2015, pe site-uri de publicitate: www.olx.ro, www.locbun.ro, www.anunturipublicitare.ro 
precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro, licitaţia urmând să 
aibă loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, în 
data de 16.04.2015, ora 1400, iar în cazul în care bunurile imobile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi 
condiţii, la data de 30.04.2015, ora 1400, respectiv la data de 14.05.2015 ora 1400. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a achitat cu factura nr. 0387/31.03.2015 suma de 1.558,00 lei către SC Piaţa 
Severineană SRL. 
La data de 16.04.2015, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 
4, ap. 14, jud. Timiş a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile existente din patrimoniul debitoarei 
SC Izometal-Magellan SRL, aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, la preţuri stabilite în raportul 
de evaluare, după cum urmează: 
1. proprietate imobiliară de tip rezidenţial compusă din casă cu regim de înălţime parter, având Sc=228,32 şi Su=208 
mp, situată în loc. Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 24, județul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la pretul de 
pornire a licitatiei de 90.600,00 euro echivalentul a 407.500,00 lei, valoarea nu include TVA; 
2. proprietate imobiliară – construcţii imobiliare – hală depozitare materiale de construcţii, corp clădire birou P+1E+M, 
parcaje şi totem, costruită pe un teren în suprafaţă totală de 14.488 mp, CF 409603 din 10.08.2012, situate în localitatea 
Timişoara, str. O. Cotruş, nr. 24, jud. Timiş, la pretul de pornire a licitatiei de 1.758.600,00 euro echivalentul a 
7.909.200,00 lei, valoarea nu include TVA; 
3. proprietate imobiliară - clădire birouri P+1E+M, CF 410601 Timişoara; depozit, magazie metalică şi birou depozit, 
CF 410598 Timişoara; teren intravilan în suprafaţă totală de 4.654, CF 410600 Timişoara, situate în localitatea 
Timişoara, str. E. Baader, nr. 13, judeţul Timiş, la pretul de pornire a licitatiei de 1.030.600,00 euro echivalentul a 
4.635.000,00 lei, valoarea nu include TVA. 
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Conform procesului verbal din data de 16.04.2015, ora 1500, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la 
data de 30.04.2015, ora 1400. 
S-a primit de la SC BVH Invest Accent SRL adresa nr. 32/06.04.2015 prin care a solicitat propunerea aprobării 
închirierii locaţiei din Timişoara, str. Baader, nr. 13, jud. Timiş. Oferta primită de la SC BVH Invest Accent SRL a fost 
comunicată creditorului garantat Banca Comercială Română SA, la adresa de mail a acesteia la data de 06.04.2015, 
conform dovezii anexate. 
S-a primit de la administratorul special al debtioarei adresa nr. 100/04.04.2015, prin care a adus la cunoştinţă informaţii 
despre spaţiile comerciale situate în Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Tmiş (constituite garanţie în favoarea BCR 
SA). 
Adresa nr. 100/04.04.2015 a fost comunicată creditorului garantat Banca Comercială Română SA, la adresa de mail a 
acesteia la data de 08.04.2015, conform dovezii anexate. 
S-a primit adresa nr. 3054/08.04.2015 de la Primăria Comunei Giarmata, prin care a solicitat rezilierea amiabilă a 
contractelor de consesiune nr. 5096/29.08.2011 având ca obiect concesionarea obiectivului „Insula“ în suprafaţă de 
10.444 mp, înscrisă în CF nr. 405589 Giarmata nr. top/cadastral 405589 şi nr. 5095/29.08.2011 având ca obiect 
concesionarea obiectivului „Ştrand Giarmata“ în suprafaţă de 15.663 mp, înscrisă în CF nr. 405565 Giarmata nr. 
top/cadastral 405565. 
Administratorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei, la adresa de mail a acesteia la data de 
15.04.2015, adresa primită de la Primăria Comunei Giarmata şi a solicitat să se analizeze cu atenţie, iar în măsura în 
care se apreciază că se impune rezilierea, să i se comunice acest punct de vedere pentru a fi transmis Primăriei Comunei 
Giarmata. 
Administratorul special al debitoarei a formulat răspuns către Primăria Comunei Giarmata, cu adresa nr. 
110/20.04.2015, prin care a comunicat că nu este de acord cu rezilierea contractelor de concesiune mai sus amintite, 
comunicând că SC Izometal-Magellan SRL este în procedura insolvenţei, iar conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei „contractele în derulare se consider menţinute la data deschiderii procedurii. 
Orice clauze contractuale de desfiinţare a contractelor în derulare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule …“. 
Adresa nr. 110/20.04.2015 a fost comunicată către Primăria Comunei Giarmata prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire. 
Administratorul judiciar a analizat posibilitatea întocmirii Tabelului definitive al creanţelor împotriva debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, constatând că, până la această dată, nu au fost soluţionate irevocabil contestaţiile formulate la 
Tabelul preliminar al creanţelor, ce fac obiectul dosarelor nr. 6902/101/2012/a99 şi nr. 6902/101/2012/a65*. 
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 
30.04.2015. 

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. 
În cauză nu a fost declarat 

recurs. 

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. 
În cauză nu a fost declarat 

recurs. 

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 

Prin sentinţa nr. 
941/06.10.2014 cererea a 

fost admisă. 
În cauză nu a fost declarat 

recurs. 
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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 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. 

Prin sentinţa nr.  116 din 
02.03.2015 cererea a fost 

admisă. 
Conar SA a formulat recurs 
la Curtea de Apel Craiova 
cu termen de judecată la 

data de 14.05.2015. 

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. 

Prin sentinţa nr.  80 din 
09.02.2015 cererea a fost 

admisă. 
Ifma SA şi Conar SA au 

formulat recurs la Curtea de 
Apel Craiova cu termen de 

judecată la data de 
14.05.2015. 

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. 

Prin sentinţa nr. 117 din 
02.03.2015 cererea a fost 

admisă. 
Până în prezent nu a fost 

declarat recurs. 

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 

Prin sentinţa nr.  134 din 
09.03.2015 cererea a fost 

admisă. 
Până în prezent nu a fost 
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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. 

declarat recurs. 

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 
27.04.2015 pentru ca 

reclamantii sa si precizeze 
actiunea. 

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 
16.03.2015 amana 
pronuntarea cauzei. 

Până în prezent nu a fost 
declarat recurs. 

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 
16.03.2015 amana 
pronuntarea cauzei. 

Până în prezent nu a fost 
declarat recurs. 

12. 6902/101/2012/a98 

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

între SC Izometal-Magellan SRL şi Bau Center 
SRL. 

Termen de judecată la 
04.05.2015 pentru 

observarea intampinarilor 
fornulate. 

Situatia dosarelor avand ca obiect actiuni 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. 

Prin hotararea 95/16.02.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 

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 
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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 
Izometal-Magellan SRL a girat bilete 

la ordin către Sika Romania SRL. 

Prin Sentinţa 546/23.09.2013 pronunţată 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. 

Prin hotararea 96/16.02.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 

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 

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

admisă. 
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SRL. 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 30.03.2015 
pentru depunerea raportului de expertiza 
achitarea onorariului (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 & Ferrostaal 

Gmbh prin SC Sidercomit SRL. 

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

admisă. 
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 
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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 cu termen de 
judecată la 30.04.2015. 

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 18.05.2015 pentru 
disjungerea acţiunii în funcţie de bunurile 

mobile şi imobile care fac obiectul acţiunii. 

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. 

Prin sentinţa nr. 129/ 09.03.2015 a fost 
respinsă acţiunea. 

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 30.03.2015 amanarea 
cauzei. 

Prin sentinţa nr. 188/ 06.04.2015 a fost 
respinsă acţiunea. 

34. 6902/101/2012/a47 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a efectuat 
transferuri patrimoniale de bunuri 
mobile către Manon Lescaut SRL. 

Termen de judecată la 27.04.2015 pentru 
efectuarea expertizei. 

35. 6902/101/2012/a48 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a platit 

facturi de avans  emise de Confort 
SA. 

Prin sentinţa nr. 189/ 06.04.2015 a fost 
respinsă acţiunea. 

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 04.05.2015 pentru 
citarea şi conceptarea SC Conar SA în 

calitate de pârât. 

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 11.05.2015 pentru 
observarea raportului de expertiza. 

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. 

Prin sentinţa nr. 130/09.03.2015 a fost 
admisă acţiunea. 

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 27.04.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul Ilie 

Laurenţiu. Onorariul de 400 lei a fost 
achitat. 

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 

Termen de judecată la 27.04.2015 pentru 
efectuarea expertizei de către expertul Ilie 

Laurenţiu. Onorariul de 400 lei a fost 
achitat. 
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SA. 

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 27.04.2015 amanarea 
cauzei pentru efectuarea expertizei de către 

expertul Ilie Laurenţiu. 

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 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 27.04.2015 amanarea 
cauzei pentru efectuarea expertizei de către 

expertul Ilie Laurenţiu. 

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. 

Prin sentinţa nr. 190/ 06.04.2015 a fost 
respinsă acţiunea. 

43. 6902/101/2012/a58 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a platit 

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

Prin sentinţa nr. 191/ 06.04.2015 a fost 
respinsă acţiunea. 

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 18.05.2015 pentru 
efectuarea expertizei bunuri mobile de către 

expertul Sprinceanu Nicolae, onorariul a 
fost achitat. 

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 27.04.2015 admite 
cererea de amanare formulata de expert. 

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 27.04.2015 admite 
cererea de amanare formulata de expert. 

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. 

Prin sentinţa nr. 192/ 06.04.2015 a fost 
respinsă acţiunea. 

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 

Termen de judecată la 27.04.2015 admite 
cererea de amanare formulata de expert. 



11 

 

Banat SRL. 
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 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. Termen 

de judecata 29.05.2015. 

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. Prin sentinţa nr. 374 din 
10.03.2015 a fost respinsă acţiunea. În 

cauză a fost declarat apel. 

7. 
Asociaţia Herneacova 

CUI 27807844 
68.363,16 

Dosar nr. 15431/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Cauza a fost declinată la 

Judecătoria Timişoara cu termen de 
judecată la 12.05.2015. 

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. În 

cauză va fi formulată cerere de repunere pe 
rol 

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. Termen de judecată la 

14.05.2015 în vederea administrării 
probatoriului. 

15. Bunceanu Dorel 
402.65 

17.800,00 

Dosar nr. 13976/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Acţiunea a fost respinsă 
având în vedere că a fost depusă la dosar 

dovada achitării integrale a debitului. 

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 
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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 

29.04.2015 (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. Prin hotărârea 

130/27.01.2015 ia act de renunţare la 
judecată. 

20.
Corporation Rom-Cons SRL 

CUI 20723738 
2.516,03 

Dosar nr. 13977/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Termen de judecată la 

30.04.2015. 

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. Termen de judecată la 
29.04.2015 (11:00, C7-civil). 

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. Cauza a fost declinată la 

Judecătoria Timişoara cu termen de 
judecată la 11.05.2015. 

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. 16733/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. La termenul de judecată 
din  07.04.2015 cauza a fost suspendată 

prin lipsa părţilor. Se va formula cerere de 
repunere pe rol. 

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. Prin sentinţa nr. 163/2015   
din 30.01.2015 a fost admisa cererea. 

29. Elena Damanakis 243,37 
Dosar nr. 16734/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin cu termen de judecată la 

08.05.2015. 

30.
Elmet Group SRL 

CUI 15910667 
340,93 

Dosar nr. 15090/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin cu termen de judecată la 

24.04.2015. 

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 
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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 

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

Prin Sentinţa nr. 762/27.01.2015 
pronunţată de Judecătoria Timişoara a fost 

respinsă cererea. 

35.
Full Print Banat SRL 

CUI 0778701 
63.743,99 

Dosar nr. 7437/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin sentinţa nr. 161 din  
29.01.2015  a fost declinata solutionarea 

cauzei la Judecătoria Timisoara cu termen 
de judecată la 07.05.2015. 

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 

29.04.2015 (11:00, C7 civil). 

41. Ispas Alexandru 2.380,33 

Dosar nr. 13850/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Suspendarea cauzei în 

temeiul art. 242 pct. 1 C. pr. civ. (art 155/1 
c.pr.civ.) 

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 

10.04.2015 (08:30, C16- minori şi 
familie). Cauza a fost suspendată pentru 

lipsa părţilor. A fost formulată cerere 
derepunere pe rol. 

45.
Ludwig Pfeiffer Hoch-Und Tiefbau SRL 

CUI 17605120 
35.961,62 

Dosar nr. 14261/225/2014  al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin Hotarâre  

141/28.01.2015, declinată soluţionarea 
cauzei către Judecătoria Timişoara. 
Prin sentinţa nr. 4841/03.04.2015 

pronunţată de Judecătoria Timişoara a fost 
respinsă acţiunea. 

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 



14 

 

Dr. Tr. Severin. Prin sentinţa nr.  
298/2015  24.02.2015 a fost admisa 

cererea. 

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 

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. Termen de judecată la 
30.04.2015. 

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. Prin sentinţa nr. 
78/20.01.2015 a fost respinsă acţiunea. 

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. Princeps Studio SRL 75.911,23 
Dosar nr. 15435/225/2014 al Judecătoriei 

Dr. Tr. Severin. Prin sentinţa nr. 
489/15.04.2015 a fost admisă acţiunea. 

64.
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. 

65. Rodistrib 1.721,26 
Debitorul este in faliment din data de 

25.06.2013 in dosarul nr.  3593/91/2013 al 
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Tribunalului Vrancea. Nu suntem inscrisi 
la masa credala. A fost formulată cerere de 

repunere in termen si cerere de creanta 

66.
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. 

67.
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. 

68.
Saif Tim SA 
CUI 1828843 

1.833,96 
Dosar nr. 14258/225/2014 al Judecătoriei 

Dr. Tr. Severin. Suspendarea judecarii 
cauzei in baza art.36 din legae 85/2006. 

69.
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. 

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

judecată. 

71. Stancu Filip 12.385,65 

Dosar nr. 12563/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin hotararea 326 din 
03.03.2015 declina solutionarea cauzei 

către Judecătoria Timisoara cu termen de 
judecată la 28.05.2015. 

72.
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 

73.
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. 

74.
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. 

75.
Tadis Agro 

CUI 10418478 
112.901,82 

Dosar nr. 15040 /225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Prin sentinţa 254 

din18.02.2015 declina solutionarea cauzei 
către Judecătoria Timisoara cu termen de 

judecată la 20.05.2015. 

76.
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. 

77.
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. Prin 

hotărârea 230/20.01.2015 a fost admisă 
acţiunea. 

78. 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. 

79.
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. 

80.
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. 

81.
Wacb Company 
CUI 23952230 

25,696.09 
Dosar nr. 1063/225/2014 al Judecătoriei 

Dr. Tr. Severin. Prin Sentinţa nr. 
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1892/13.05.2014 a fost respinsă acţiunea. 
A fost formulat apel, fiind stabilit termen 

de judecată la Tribunalul Mehedinţi. 
Apelul a fost respins prin decizia nr. 

171/21.04.2015. 

82.
West Part Hidraulyc & Transmision 

CUI RO 29279389 
248,25 

Dosar nr. 14257/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Cauza a fost suspendată la 
termenul din 17.03.2015  în baza art. 242 

c.p.civ. pentru neîndeplirea de către 
reclamantă a obligaţiilor stabilite în saricna 

acesteia cu privire la citarea pârâtei prin 
publicitate. 

83.
Wireles Market Sistem SRL 

CUI 12271682 
3.797,79 

Dosar nr. 4329/225/2014 al Judecătoriei Dr. 
Tr. Severin. Declină soluţionarea cauzei 

Judecătoriei Timiş, prin hotarâre  1970 din 
18.02.2015 declina solutionarea cauzei 

trimitand dosarul la ICCJ pentru stabilirea 
competenţei. 

84.
Zurich Night Lounge Caffe SRL 

CUI 25221996 
1.688,40 

Dosar nr. 5872/225/2014 aflat în apel la 
Tribunalul Mehedinţi. La termenul din 

21.04.2014 cauza a fost suspendată 
conform art. 411 c.p.civ.. 

Situatia dosarelor pe rol avand ca obiect contestaţii şi alte cereri derivate din Legea nr. 85/2006 este prezentată în 
tabelul de mai jos: 

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 definitivă a 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. 

3. 6902/101/2012/a65* 
Contestaţie formulată de Unicredit 

împotriva tabelului definitiv 
consolidat. 

Prin sentinţa nr. 97/16.02.2015 a fost admisa 
contestatia. 

În cauză a fost declarat recurs. 

4. 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 declarat recurs. 

5. 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. 

6. 6902/101/2012/a73 
Contestaţie formulată de Unicredit 
împotriva tabelului suplimentar. 

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

În cauză nu a fost declarat recurs. 

7. 6902/101/2012/a74 
Contestaţie formulată de Confort SA 

împotriva tabelului suplimentar. 

Prin sentinţa nr. 1003/03.11.2014 a fost 
respinsă contestaţia. 

În cauză nu a fost declarat recurs. 

8. 6902/101/2012/a75 
Contestaţie formulată de Marfin 

Bank SA împotriva tabelului 
suplimentar. 

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

În cauză nu  a fost declarat recurs. 

10. 6902/101/2012/a76 
Contestaţie formulată de Bridgeman 

SRL împotriva tabelului 
suplimentar. 

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

În cauză nu  a fost declarat recurs. 

11. 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. 

În cauză nu  a fost declarat recurs. 
12. 6902/101/2012/a78 Contestaţie formulată de Bau Center Prin sentinţa nr. 1007/03.11.2014 a fost 
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Vest SRL împotriva tabelului 
suplimentar. 

respinsă contestaţia. 
În cauză nu  a fost declarat recurs. 

13. 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. 

În cauză nu  a fost declarat recurs. 

14. 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. 

În cauză nu  a fost declarat recurs. 

15. 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. 

În cauză nu  a fost declarat recurs. 

16. 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. 

În cauză nu  a fost declarat recurs. 

17. 6902/101/2012/a83 
Contestaţie formulată de Politub SA 

împotriva tabelului suplimentar. 

Prin sentinţa nr. 1011/03.11.2014 a fost 
respinsă contestaţia. 

În cauză nu  a fost declarat recurs. 

18. 6902/101/2012/a88 
Contestaţie formulată de HTI 
International SRL împotriva 
tabelului definitiv consolidat. 

Contestatoarea a renunţat la judecată. 
În cauză nu  a fost declarat recurs. 

19. 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. 

În cauză nu  a fost declarat recurs. 

20. 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. 

În cauză nu  a fost declarat recurs. 

21. 6902/101/2012/a99 
Contestaţie tabel rectificat IV 

formulată de Izometal Magellan prin 
administrator special 

Termen de judecată la 18.05.2015 pentru 
observarea înscrisurilor depuse în şedinţă. 

 

22. 6902/101/2012/a100 
Contestaţie tabel definitiv formulată 

de Izometal Magellan prin 
administrator special 

Prin sentinţa nr. 211/20.04.2015 a fost 
respinsă contestaţia. 

23. 
6902/101/2012/a2*/a1 

al Curţii de Apel 
Craiova 

Contestaţie tabel preliminar 
rejudecare în recurs pe rolul Curţii 

de Apel Craiova. 

Prin decizia nr. 63/05.03.2015 a fost admis 
recursul, a fost modificată în parte sentinţa, 

astfel: - Cu privire la creanţa B.C.R. SA 
constată că există autoritate de lucru judecat, 

conform deciziei nr.1265/2013 din 
24.09.2013, pronunţată de Curtea de Apel 
Craiova – Secţia a II-a Civilă în dosarul 

nr.6902/101/2012/a2, prin care s-a modificat 
sentinţa nr.57/2013 din 11.02.2013, 

pronunţată de judecătorul-sindic de la 
Tribunalul Mehedinţi, în sensul că s-a dispus 

înscrierea B.C.R SA în tabel cu suma de 
145.796.085 lei creanţă garantată, în 

conformitate cu dispoziţiile art.41 alin. 2 din 
Legea nr.85/2006; - Dispune înscrierea în 

tabel a SC Konica Minolta Business Solutions 
România SRL cu o creanţă totală de 50.467, 
72 lei; - Dispune înscrierea în tabel a SC Bau 
Center VEST SRL cu o creanţă neafectată de 
condiţie. – Cu privire la capetele de cerere nr. 
I, II, III, IV, V, VII din declaraţia de creanţă a 

SC Confort SA constată că s-a dispus, cu 
autoritate de lucru judecat, prin decizia 

nr.349/2014 din 26.06.2014, pronunţată de 
Curtea de Apel Craiova – Secţia a II-a Civilă, 
în dosarul nr.6902/101/2012/a2*, înscrierea 

SC Confort SA în tabelul obligaţiilor 
debitoarei SC Izometal-Magellan SRL cu 
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următoarele creanţe chirografare: 652.181,32 
lei, 8.715.993,01 lei, 6.999.720 lei, 

22.370.160,65 lei. – Menţine soluţia primei 
instanţe, de radiere din tabel, cu privire la 
capătul de cerere nr. VI din declaraţia de 
creanţă a SC Confort SA. Menţine restul 

dispoziţiilor sentinţei. 

24. 
6902/101/2012/a2*/a2 

al Curţii de Apel 
Craiova 

Contestaţie – lămurire dispozitiv - 
formulată de Frankstahl Romania 

SRL 

Prin decizia nr. 367/03.07.2014 a fost admis 
recursul, a fost modificată, astfel: sentinţa nr. 
1/24 februarie 2014 pronunţată de Tribunalul 

Mehedinţi în sensul că admite cererea şi 
dispune lămurirea dispozitivului sentinţei nr. 

57/2013 în sensul că admite contestaţia 
formulată de Frankstahl Romania SRL şi 

dispune înscrierea acesteia în tabelul 
preliminar cu suma de 1.525.323,50 lei ca şi 

creanţă garantată. 

25. 
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. 

26. 
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. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 27.04.2015. 

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


