
Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă

Nr. 68, data emiterii: 04.09.2015

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-Tumu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.

3. Debitor: SC Izometal-Magellan SRL, cod de identificare fiscală 6633311, sediul social în Drobeta-Tumu-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-Tumu-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-Tumu-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-Tumu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, tel/fax 

0252/328293 şi 0252/354399.

5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, 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 IT-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 nr. 85/2006 

privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în număr de 27 (douăzecişişapte) 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.

R aport privind descrierea m odului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 

adm inistrarea 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 Izom etal-M agellan 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 nr. 85/2006 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. 7516/27.04.2015, a 

raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 

condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 59, din data de 24.04.2015, conform dovezii anexate.

Raportul de activitate, nr. 59, din data de 24.04.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-urile 

administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

Creditorul garantat Piraeus Bank Romania SA a depus la dosarul cauzei Cererea de ridicare a suspendării executării 

silite şi valorificarea imediată a garanţiilor, prin care a solicitat judecătorului sindic să dispună ridicarea suspendării 

prevăzută de art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi valorificarea imediată în cadrul procedurii a 

imobilelor proprietatea debitoarei, ce fac obiectul contractelor de garanţie reală imobiliară, garanţii reale constituite în 

favoarea Piraeus Bank Romania SA pentru garantarea contractelor de credit nr. 81/21.02.2008, nr. 124/10.03.2008, nr. 

131/14.03.2008, cu modificările ulterioare, precum şi a dobânzilor, comisioanelor, penalităţilor şi altor accesorii la 

acestea.

La data de 06.04.2015, s-a primit, prin mail, adresa nr. 427/06.04.2015, de la Expert SPRL, administratorul judiciar al 

SC Confort SA, cu privire la cea de-a doua cerere de plată formulată de Izometal-Magellan SRL la dosarul de 

insolvenţă al SC Confort SA, nr. 8787/30/2012.

La data de 29.04.2015, administratorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei, prin mail, 

înştiinţarea privind stingerea creanţelor, nr. 16620/17.04.2015 primită de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Mehedinţi, solicitându-i să analizeze modul de stingere a sumei de 5.518,00 lei şi să formuleze adresa către 

A.J.F.P. Mehedinţi pentru regularizare, conform dovezii anexate.

S-a primit adresa nr. 1106/30.04.2015 de la SC Bau Center Vest SRL, prin care s-a adus la cunoştinţă:

- contractul de închiriere nr. 34/05.02.2014 şi contractul de închiriere nr. 38/05.02.2014 are ca obiect închirierea spe a fi 

folosit de chiriaş în scopul desfăşurării activităţii de extracţie a pietrei şi a agregatelor din piatră, conform art. 1 din 

aceste contracte.

- SC Bau Center SRL se obligă să achite cheltuielile închirierii de bunuri aferente contractelor de închiriere până la data 

de 15.05.2015.

S-a primit de la SC Poltergeist SRL Timişoara o scisoare de intenţie privind achiziţionarea imobilului situate în 

Timişoara, str. Ovidiu Cotruş, nr. 24, jud. Timiş, pentru suma de 950.000 euro + TVA. Administratorul judiciar a 

comunicat, prin mail, creditorului garantat BCR SA, scrisoarea de intenţie primită de la SC Poltergeist SRL Timişoara, 

conform dovezii anexate.



Cu Informarea nr. 1/22.05.2015, SC Estagroteh SRL a adus la cunoştinţă debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, faptul 

că, începând cu data de 23.05.2015, doreşte rezilierea contractului de închiriere, motivul fiind închiderea punctului de 

lucru Timişoara.

La data de 26.05.2015, în Timişoara, str. Calea Lugojului, nr. 126. jud. Timiş, a fost încheiat Procesul verbal de 

predare-primire între SC Izometal-Magellan SRL, în calitate de predător şi SC Estagrotech SRL, în calitate de primitor. 

De asmenea, a fost întocmit un extras de cont pentru confirmarea soldului, însuşit de către SC Estagrotech SRL, 

constatându-se că, la data de 31.05.2015, SC Estagrotech SRL avea un debit de 15.967,48 lei, administratorul judiciar 

urmând să formulize cerere de chemare în judecată, în vederea recuperării sumei.

La data de 30.04.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului 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, judeţul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la preţul 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, construită pe un teren în suprafaţă totală de 14.488 mp, compus din mai multe numere cadastrale, după 

cum urmează: CF 409602 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/4 -  suprafaţa 109 mp; CF 409600 -  nr. Cadastral 

535/1/2; 536/1; 537/1/1/1 -  suprafaţa 109 mp; CF 409603 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/2 -  3/a - suprafaţa

14.270 mp, situate în localitatea Timişoara, str. O. Cotruş, nr. 24, jud. Timiş, la preţul de pornire a licitatiei de

1.758.600.00 euro echivalentul a 7.909.200,00 lei, valoarea nu include TVA;

3. proprietate imobiliară de tip industrial -  hale comercial-depozitare şi birouri, situate în localitatea Timişoara, str. E. 

Baader, nr. 13, judeţul Timiş, compusă din: clădire birouri P+1E+M având suprafaţa de 1.015 mp, CF 410601 

Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, magazie metalică şi birou depozit având suprafaţa de 2.688 mp, CF 

410598 Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/2; teren intravilan în suprafaţă de 951 mp, CF 410600 Timişoara, nr. 

Cadastral 722/13/4/4, la preţul de pornire a licitatiei de 1.030.600,00 euro echivalentul a 4.635.000,00 lei, valoarea nu 

include TVA.

Conform procesului verbal din data de 30.04.2015, ora 1400, administratorul 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 14.05.2015, ora 1400.

De asemenea, la data de 14.05.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului 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, judeţul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la preţul 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, construită pe un teren în suprafaţă totală de 14.488 mp, compus din mai multe numere cadastrale, după 

cum urmează: CF 409602 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/4 -  suprafaţa 109 mp; CF 409600 -  nr. Cadastral 

535/1/2; 536/1; 537/1/1/1 -  suprafaţa 109 mp; CF 409603 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/2 -  3/a - suprafaţa

14.270 mp, situate în localitatea Timişoara, str. O. Cotruş, nr. 24, jud. Timiş, la preţul de pornire a licitatiei de

1.758.600.00 euro echivalentul a 7.909.200,00 lei, valoarea nu include TVA;

3. proprietate imobiliară de tip industrial -  hale comercial-depozitare şi birouri, situate în localitatea Timişoara, str. E. 

Baader, nr. 13, judeţul Timiş, compusă din: clădire birouri P+1E+M având suprafaţa de 1.015 mp, CF 410601 

Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, magazie metalică şi birou depozit având suprafaţa de 2.688 mp, CF 

410598 Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/2; teren intravilan în suprafaţă de 951 mp, CF 410600 Timişoara, nr. 

Cadastral 722/13/4/4, la preţul de pornire a licitatiei de 1.030.600,00 euro echivalentul a 4.635.000,00 lei, valoarea nu 

include TVA.

Conform procesului verbal din data de 14.05.2015, ora 1400, administratorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 

niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, urmând a se publica un nou anunţ de vânzare. 

Administratorul judiciar a întocmit Notificarea de plată şi punere în întârziere, care a fost înregistrată la registratura SC 

Bau Center Vest SRL sub nr. 1264/18.05.2015, prin care a solicitat, ca în termen de 15 zile calendaristice de primirea 

notificării, să onoreze obligaţia de plată a sumei de 2.855.017,49 lei, provenită din facturile nr. 0284865/29.09.2012 şi 

nr. 0289983/27.03.2013, reprezentând contravaloarea unor grinzi.

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/a 102, 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. luliu Maniu, nr. 24, judeţul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la preţul 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 preţul 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 preţul de pornire a licitatiei de 1.030.600,00 euro echivalentul a 

4.635.000,00 lei, valoarea nu include TVA,

administratorul 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 26.05.2015 şi în ziarul local Renaşterea 

Bănăţeană din data de 26.05.2015, şi pe site-ul administratorului judiciar www.ynaconsulting.ro şi www.consultant- 

insolventa.ro, licitaţia urmând să aibă loc la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu 

Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, în data de 11.06.2015, ora 1400, iar în cazul în care bunurile imobile nu vor fi 

valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 25.06.2015.2015, ora 1400, respectiv la data de

09.07.2015 ora 14°°.

Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a achitat factura nr. 0623/05.05.2015 în sumă de 1.348,00 lei către SC Piaţa 

Severineană SRL, cu OP nr. 161/29.05.2015, conform dovezii anexate.

în data de 02.06.2015, s-a primit de la Safciuc Liliana Angelica, care deţine funcţia de director economic al SC 

Izometal-Magellan SRL, cererea de demisie potrivit art. 81 alin. 8 din Codul Muncii, începând cu data de 03.06.2015, 

cerere care nu a fost acceptată în condiţiile solicitate, administratorul special aprobând această cerere cu respectarea 

condiţiilor legale prevăzute de Codul Muncii.

întrucât, nu a revenit asupra acestei cereri, administratorul judiciar a luat măsura ca evidenţa contabilă să fie preluată de 

la punctul de lucru din Timişoara la sediul societăţii aflat în Drobeta-Tumu-Severin.

Cu ocazia preluării evidenţei contabile, în data de 17.08.2015, au fost preluate şi documentele contabile ale societăţii, 

ocazie cu care s-a întocmit Procesul verbal din data de 17.08.2015.

La data de 02.06.2015, administratorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei, prin mail, 

înştiinţarea privind stingerea creanţelor, nr. 22390/20.05.2015 primită de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Mehedinţi, solicitându-i să analizeze modul de stingere a sumei de 10.951,00 lei şi să ia măsurile necesare în 

vederea regularizării acesteia.

Administratorul judiciar a întocmit Notificarea nr. 170/09.06.2015, înregistrată la registratura SC Bau Center Vest SRL 

sub nr. 1421/09.06.2015, prin care a solicitat, ca în termen de 10 zile de la primirea notificării, să procedeze la plata 

contravalorii facturii nr. 0289983/27.03.2013 în sumă de 1.244.542,44 lei şi a facturii nr. 0284865/29.09.2012 în sumă 

de 1.615.475,05 lei, emise de către debitoarea SC Izometal-Magellan SRL, iar în caz de neplată urmând a se adresa 

instanţei de judecată.

Cu adresa nr. 172/10.06.2015, comunicată directorului economic al debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 

administratorul judiciar a solicitat, ca în termen de 10 zile de la primirea adresei, să i se comunice o situaţie care să 

cuprindă:

- valoarea impozitului aferent fiecărui imobil (construcţie şi teren) aflat în proprietatea debitoarei, care sunt închiriate 

către terţi;

- valoarea impozitului calculat pentru fiecare chiriaş în parte, proporţional cu suprafaţa închiriată.

Administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar rectificat VI al creanţelor împotriva debitorului SC 

Izometal-Magellan SRL, care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 11.06.2015, cu adresa nr. 

313/11.06.2015, conform dovezii anexate.

Tabelul preliminar rectificat VI al creanţelor, nr. 60, din data de 11.06.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă nr. 10704/11.06.2015, conform dovezii anexate.

De asemenea, Tabelul preliminar rectificat VI al creanţelor, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-urile 

administratorului judiciar administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 

La data de 11.06.2015, administratorul judiciar a comunicat, prin mail, administratorului judiciar al SC Conar SA, 

adresa nr. 657/28.05.2015 privind denunţarea contractului nr. 104A din data de 17.07.2012 şi adresa nr. 

658/28.05.2015, administratorului judiciar al SC Confort SA, privind denunţarea contractului nr. 105A din data de

18.07.2012 prin Actul adiţional din data de 10.08.2012.

La data de 11.06.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului 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, judeţul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la preţul 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, construită pe un teren în suprafaţă totală de 14.488 mp, compus din mai multe numere cadastrale, după 

cum urmează: CF 409602 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/4 -  suprafaţa 109 mp; CF 409600 -  nr. Cadastral 

535/1/2; 536/1; 537/1/1/1 -  suprafaţa 109 mp; CF 409603 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/2 -  3/a - suprafaţa

14.270 mp, situate în localitatea Timişoara, str. O. Cotruş, nr. 24, jud. Timiş, la preţul de pornire a licitatiei de

1.758.600.00 euro echivalentul a 7.909.200,00 lei, valoarea nu include TVA;

3. proprietate imobiliară de tip industrial -  hale comercial-depozitare şi birouri, situate în localitatea Timişoara, str. E. 

Baader, nr. 13, judeţul Timiş, compusă din: clădire birouri P+1E+M având suprafaţa de 1.015 mp, CF 410601 

Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, magazie metalică şi birou depozit având suprafaţa de 2.688 mp, CF 

410598 Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/2; teren intravilan în suprafaţă de 951 mp, CF 410600 Timişoara, nr. 

Cadastral 722/13/4/4, la preţul de pornire a licitatiei de 1.030.600,00 euro echivalentul a 4.635.000,00 lei, valoarea nu 

include TVA.

Conform procesului verbal din data de 11.06.2015, ora 1400, administratorul 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 25.06.2015, ora 1400.

Cu adresa nr. 1472/17/17.06.2015, SC Bau Center Vest SRL a formulat răspuns la notificarea nr. 170/09.06.2015, prin 

care a comunicat că nu poate da curs solicitării administratorului judiciar de a plăti suma de 2.860.017,49 lei, aferentă 

facturilor fiscale nr. 289983/27.03.2013 şi nr. 284864/29.09.2012, menţionând că SC Bau Center Vest SRL nu a încasat 

contravaloarea acestor produse de la beneficiarul final SC Confort SA şi a solicitat administratorului judiciar să 

analizeze aspectele menţionate şi să ia măsurile care se impun în această situaţie, respectiv anularea acestor două facturi 

care sunt lipsite de obiect.

Cu adresa nr. 330/19.06.2015, comunicată către SC Bau Center Vest SRL la nr. de fax şi la adresa de mail a acesteia la 

data de 19.06.2015, administratorul judiciar a comunicat următoarele:

- întrucât SC Bau Center Vest SRL nu a procedat la plata celor 2 facturi, administratorul judiciar a procedat la 

formularea unei cereri de chemare în judecată, prin care a solicitat obligarea SC Bau Center Vest SRL la plata sumei de 

2.860.017,47 lei, reprezentând contravaloarea facturilor nr. 284864/29.09.2012 şi nr. 289983/27.03.2012;

- cererea de chemare în judecată a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi;

- în ceea ce priveşte solicitarea de anulare a celor 2 facturi, a adus la cunoştinţă că administratorul judiciar nu poate da 

curs acestei solicitări, întrucât anularea acestora ar avea influenţe fiscale, lucru care ar putea fi făcut decât după 

ştomarea facturilor emise de SC Macon Deva SRL, care poate solicita administratorului judiciar printr-o adresă să 

procedeze la ştomarea celor 2 facturi emise către SC Bau Center Vest SRL, urmând ca aceştia să le factureze direct 

către beneficiarul final.

- ftră  emiterea unor facturi de ştomo de către SC Macon Deva SRL, a facturilor înaintate către SC Izometal-Magellan 

SRL, administratorul judiciar nu poate da curs solicitării făcute de SC Bau Center Vest, urmând ca instanţa să se 

pronunţe cu privire la acest aspect.

Administratorul judiciar a comunicat adresa nr. MH27096/17.06.2015 primită de la Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi-Serviciul inspecţie fiscal persoane juridice 2, la Biroul contabilitate al debitoarei, care a 

pus la dispoziţie documentele colicitate, documente care au fost date sub semnătură reprezentanţilor A.J.F.P. Mehedinţi, 

Protopopescu Costel şi Pănoiu Cristian, sub semnătură de primire, la data de 25.06.2015.

La data de 25.06.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului 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, judeţul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la preţul 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, construită pe un teren în suprafaţă totală de 14.488 mp, compus din mai multe numere cadastrale, după 

cum urmează: CF 409602 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/4 -  suprafaţa 109 mp; CF 409600 -  nr. Cadastral 

535/1/2; 536/1; 537/1/1/1 -  suprafaţa 109 mp; CF 409603 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/2 -  3/a - suprafaţa

14.270 mp, situate în localitatea Timişoara, str. O. Cotruş, nr. 24, jud. Timiş, la preţul de pornire a licitatiei de

1.758.600.00 euro echivalentul a 7.909.200,00 lei, valoarea nu include TVA;

3. proprietate imobiliară de tip industrial -  hale comercial-depozitare şi birouri, situate în localitatea Timişoara, str. E. 

Baader, nr. 13, judeţul Timiş, compusă din: clădire birouri P+1E+M având suprafaţa de 1.015 mp, CF 410601 

Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, magazie metalică şi birou depozit având suprafaţa de 2.688 mp, CF 

410598 Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/2; teren intravilan în suprafaţă de 951 mp, CF 410600 Timişoara, nr. 

Cadastral 722/13/4/4, la preţul de pornire a licitatiei de 1.030.600,00 euro echivalentul a 4.635.000,00 lei, valoarea nu 

include TVA.

Conform procesului verbal din data de 25.06.2015, ora 1400, administratorul 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 09.07.2015, ora 1400.



Cu adresa nr. 185/07.07.2015, comunicată directorului economic al debitoarei sub semnătură de primire la data de

07.07.2015, administratorul judiciar i-a solicitat acesteia, ca în termen de 6 zile de la primirea adresei, respectiv până la 

data de 14.07.2015, să prezinte spre analiză administratorului judiciar copie de pe facturile emise de către SC Bau 

Center Vest SRL, după data deschiderii procedurii de insolvenţă, către SC Izometal-Magellan SRL, însoţite de 

documentele ce au stat la baza înregistrării în contabilitate a acestor facturi (contracte cu anexe, anexe, etc.).

La data de 09.07.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului 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. luliu Maniu, nr. 24, judeţul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la preţul 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, construită pe un teren în suprafaţă totală de 14.488 mp, compus din mai multe numere cadastrale, după 

cum urmează: CF 409602 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/4 -  suprafaţa 109 mp; CF 409600 -  nr. Cadastral 

535/1/2; 536/1; 537/1/1/1 -  suprafaţa 109 mp; CF 409603 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/2 -  3/a - suprafaţa

14.270 mp, situate în localitatea Timişoara, str. O. Cotruş, nr. 24, jud. Timiş, la preţul de pornire a licitatiei de

1.758.600.00 euro echivalentul a 7.909.200,00 lei, valoarea nu include TVA;

3. proprietate imobiliară de tip industrial -  hale comercial-depozitare şi birouri, situate în localitatea Timişoara, str. E. 

Baader, nr. 13, judeţul Timiş, compusă din: clădire birouri P+1E+M având suprafaţa de 1.015 mp, CF 410601 

Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, magazie metalică şi birou depozit având suprafaţa de 2.688 mp, CF 

410598 Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/2; teren intravilan în suprafaţă de 951 mp, CF 410600 Timişoara, nr. 

Cadastral 722/13/4/4, la preţul de pornire a licitatiei de 1.030.600,00 euro echivalentul a 4.635.000,00 lei, valoarea nu 

include TVA.

Conform procesului verbal din data de 09.07.2015, ora 1400, administratorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 

niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, urmând a se publica un nou anunţ de vânzare. 

Având în vedere faptul că au fost epuizate toate căile de valorificare a bunurilor imobile grevate de sarcini în favoarea 

BCR SA, stabilite prin regulamentul de valorificare, administratorul judiciar a luat legătura cu creditorul BCR SA, care 

la data de 14.07.2015 a comunicat, prin mail, ca administratorul judiciar să continue procedura de valorificare a 

Izometal-Magellan SRL, la preţul de pornire de 100% din valoarea de evaluare.

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/a 102, 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, judeţul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la preţul 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, construită pe un teren în suprafaţă totală de 14.488 mp, compus din mai multe numere cadastrale, după 

cum urmează: CF 409602 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/4 -  suprafaţa 109 mp; CF 409600 -  nr. Cadastral 

535/1/2; 536/1; 537/1/1/1 -  suprafaţa 109 mp; CF 409603 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/2 -  3/a - suprafaţa

14.270 mp, situate în localitatea Timişoara, str. O. Cotruş, nr. 24, jud. Timiş, la preţul de pornire a licitatiei de

1.758.600.00 euro echivalentul a 7.909.200,00 lei, valoarea nu include TVA;

3. proprietate imobiliară de tip industrial -  hale comercial-depozitare şi birouri, situate în localitatea Timişoara, str. E. 

Baader, nr. 13, judeţul Timiş, compusă din: clădire birouri P+1E+M având suprafaţa de 1.015 mp, CF 410601 

Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, magazie metalică şi birou depozit având suprafaţa de 2.688 mp, CF 

410598 Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/2; teren intravilan în suprafaţă de 951 mp, CF 410600 Timişoara, nr. 

Cadastral 722/13/4/4, la preţul de pornire a licitatiei de 1.030.600,00 euro echivalentul a 4.635.000,00 lei, valoarea nu 

include TVA,

administratorul 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 data de 20.07.2015, în ziarul de circulaţie naţională 

Jurnalul Naţional din data de 27.07.2015 şi în ziarul local Timişoara din data de 17.07.2015, precum şi pe site-ul 

administratorului judiciar www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro, licitaţia urmând să aibă loc la 

punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, în data de

28.07.2015, ora 1400, iar în cazul în care bunurile imobile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi 

condiţii, la data de 11.08.2015, ora 1400, la data de 25.08.2015 ora 1400, la data de 08.09.2015 ora 1400, la data de

25.09.2015 ora 1400, respectiv la data de 06.10.2015 ora 1400,

Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a achitat factura nr. 0838/17.07.2015 în sumă de 873,00 lei către SC Piaţa 

Severineană SRL, cu OP nr. 158/22.07.2015 şi facture nr. 11813/23.07.2015 către SC Metropolitan Maxpress Adv SRL 

în sumă de 678,65 lei, cu OP nr. 160/23.07.2015, conform dovezilor anexate.



Cu adresa nr. 379/17.07.2015, comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, la data de 17.07.2015, administratorul judiciar a solicitat să

i se comunice dacă în cursul anului 2012 CNADR a avut contracte în derulare cu SC Bady Grand Explorer SRL, cu 

sediul în Piteşti, str. Gheorghe Doja nr. 24A, jud. Argeş, înregistrată Ia Registrul Comerţului sub nr. J03/1361/2001, 

CUI RO 18935810, iar în cazul în care au existat contracte în derulare între CNADR şi SC Bady Grand Explorer SRL, 

să i se comunice numărul şi data contractului, obiectul lucrărilor stabilite contractual şi locaţia acestora.

Pentru expedierea adresei nr. 379/17.07.2015 s-a achitat cu factura nr. 7451041/17.07.2015 suma de 9,70 lei către C.N. 

Poşta Română SA, conform dovezii anexate.

CNADR a confirmat primirea adresei la data de 20.07.2015 cu AR 29911774225.

Administratorul judiciar a întocmit Suplimentul la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa 

debitorului SC Izometal-Magellan SRL, întocmit conform art. 59 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

nr. 61, din data de 17.07.2015, care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 20.07.2015, cu adresa nr. 

383/20.07.2015, conform dovezii anexate.

Suplimentul la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Izometal-Magellan 

SRL, întocmit conform art. 59 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, nr. 61, din data de 17.07.2015, a 

fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12969/21.07.2015, conform dovezii anexate.

De asemenea, Suplimentul la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului a fost 

publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-urile administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi 

www.consultant-insolventa.ro.

Administratorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu SC Bau Center Vest SRL (fosta 

SC M.C.T. Media SRL) şi SC Izometal-Magellan SRL, reprezentată prin administrator special Neică Florentina, 

solicitând instanţei judecătoreşti să dispună:

- în temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 constatarea nulităţii absolute a contractului de închiriere nr. 24 din 

31.01.2013 încheiat între SC Bau Center Vest SRL şi SC Izometal-Magellan SRL;

- în temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 constatarea nulităţii absolute a operaţiunilor efectuate prin următoarele 

facturi fiscale în valoare totală de 461.341,13 lei emise în baza contractului de închiriere nr. 24 din 31.01.2013 încheiat 

între SC Bau Center Vest SRL şi SC Izometal-Magellan SRL:

1. seria MEC nr. 000154 din 28.06.2013 în sumă de 44.888,00 lei;

2. seria MEC nr. 000171 din 31.07.2013 în sumă de 44.888,00 lei;

3. nr. 0000251 din 31.07.2013 în sumă de 520,80 lei;

4. seria MEC nr. 000023 din 28.02.2013 în sumă de 44.888,00 lei;

5. seria BCV nr. 903752 din 30.08.2013 în sumă de 44.888,00 lei;

6. seria MEC nr. 000262 din 30.09.2013 în sumă de 41.540,00 lei;

7. seria MEC nr. 000286 din 31.10.2013 în sumă de 41.540,00 lei;

8. seria MEC nr. 000314 din 30.11.2013 în sumă de 41.540,00 lei;

9. seria MEC nr. 000352 din 30.12.2013 în sumă de 26.660,00 lei;

10. seria MEC nr. 000406 din 31.01.2014 în sumă de 22.940,00 lei;

11. nr. 000053 din 29.03.2013 în sumă de 33.728,00 lei;

12. seria MEC nr. 000091 din 30.04.2013 în sumă de 1.400,33 lei;

13. seria MEC nr. 000092 din 30.04.2013 în sumă de 30.380,00 lei;

14. seria MEC nr. 000125 din 31.05.2013 în sumă de 41.540,00 lei;

- repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Cererea de chemare în judecată a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 27.07.2015, conform dovezii 

anexate, făcând obiectul dosarului nr. 6902/101/2012/al 17 cu termen de judecată la data de 07.09.2015.

La data de 28.07.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului 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, judeţul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la preţul 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, construită pe un teren în suprafaţă totală de 14.488 mp, compus din mai multe numere cadastrale, după 

cum urmează: CF 409602 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/4 -  suprafaţa 109 mp; CF 409600 -  nr. Cadastral 

535/1/2; 536/1; 537/1/1/1 -  suprafaţa 109 mp; CF 409603 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/2 -  3/a - suprafaţa

14.270 mp, situate în localitatea Timişoara, str. O. Cotruş, nr. 24, jud. Timiş, la preţul de pornire a licitatiei de

1.758.600,00 euro echivalentul a 7.909.200,00 lei, valoarea nu include TVA;

3. proprietate imobiliară de tip industrial -  hale comercial-depozitare şi birouri, situate în localitatea Timişoara, str. E. 

Baader, nr. 13, judeţul Timiş, compusă din: clădire birouri P+1E+M având suprafaţa de 1.015 mp, CF 410601 

Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, magazie metalică şi birou depozit având suprafaţa de 2.688 mp, CF 

410598 Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/2; teren intravilan în suprafaţă de 951 mp, CF 410600 Timişoara, nr.



Cadastral 722/13/4/4, la preţul de pornire a licitatiei de 1.030.600,00 euro echivalentul a 4.635.000,00 lei, valoarea nu 

include TVA.

Conform procesului verbal din data de 28.07.2015, ora 1400, administratorul 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 11.08.2015, ora 1400.

în temeiul art. 11 alin (2) teza a Il-a din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a emis 

Decizia nr. 398/28.07.2015, prin care a hotărât următoarele:

1. începând cu data de 01.08.2015 încetează contractele de asistenţă juridică cu Ghenciu N. Claudiu-Ionuţ - Cabinet de 

Avocat şi Cabinet de Avocat -  Duţulescu M. Ada;

2. Pentru acţiunile aflate în curs de derulare, precum şi pentru cele care se vor promova în viitor, se vor contracta 

serviciile Cabinetelor de Avocat Ghenciu N. Claudiu-Ionuţ şi Duţulescu M. Ada pentru fiecare dosar în parte pe bază de 

contract cu obligaţii şi sarcini concrete, urmând a fi încheiate contracte de asistenţă juridică distincte pe fiecare dosar în 

parte;

3. Desemnarea şi stabilirea onorariului Cabinetelor de Avocaţi N. Claudiu-Ionuţ şi Duţulescu M. Ada pentru serviciile 

ce se vor contracta se va face în conformitate cu dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 85/2006, cel mai târziu până la data de 

01.09.2015;

4. Activităţile de natură juridică ale SC Izometal-Magellan SRL care nu necesită reprezentare juridică în faţa instanţelor 

judecătoreşti, vor fi asigurate de consilierii juridici Neică Florentina şi Spiridon Camelia.

La data de 28.07.2015, decizia administratorului judiciar a fost comunicată Cabinetului de Avocat Ghenciu Claudiu 

Ionuţ, sub semnătură de primire, cu adresa nr. 399/28.07.2015, Cabinetului de Avocat Duţulescu Ada, sub semnătură de 

primire, cu adresa nr. 399/28.07.2015, dnei. Spiridon Camelia, consilier juridic al debitoarei SC Izometal-Magellan 

SRL, la adresa de mail şi dnei. Neică Florentina, administrator special al debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 

conform dovezilor anexate.

Decizia nr. 398/28.07.2015 a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 28.07.2015, conform dovezii 

anexate.

De asemenea, Decizia nr. 1484, din data de 28.07.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

13465/03.08.2015, conform dovezii anexate.

Urmare înaintării Deciziei nr. 398/28.07.2015 emise de administratorul judiciar către cei doi avocaţi, s-au primit de la 

aceştia cereri, prin care au solicitat, în temeiul art. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei să li 

se admită cererile şi să se dispună plata sumei de 50.000,00 lei către fiecare, reprezentând onorariu datorat pentru 

perioada octombrie 2014-iulie 2015.

întrucât, debitoarea nu are disponibilităţi băneşti, sumele reprezentând onorariu datorat celor doi avocaţi, urmează să fie 

achitat pe măsura creării disponibilităţilor băneşti.

La data de 31.07.2015, s-a primit un mail de la creditorul garantat BCR SA, prin care a solicitat administratorului 

judiciar să procedeze, cât mai curând, la actualizarea regulamentelor de vânzare pentru toate garanţiile BCR, în sensul 

în care următoarele licitaţii să aibă loc la 75%, iar în termen de 2 luni de la prima licitaţie să se ajungă prin descreştere 

la pragul de 60%, cât este valoarea de lichidare a activelor.

Având în vedere solicitarea creditorului garantat BCR SA, administratorul judiciar a procedat la modificarea 

Regulamentelor de valorificare a bunurilor mobile şi imobile din proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 

ipotecate în favoarea BCR SA.

Regulamentele de valorificare au fost communicate creditorului garantat BCR SA la adresa de mail a acestuia, care a 

solicitat administratorului judiciar să procedeze la convocarea Adunării Creditorilor, în vederea aprobării acestora, 

în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a 

procedat la convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, şedinţa urmând să aibă loc la data 

de 18.08.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Tumu-Severin, str. Iuliu 

Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, având la ordinea de zi:

„1. Aprobarea regulamentelor de valorificare a bunurilor mobile şi imobile din proprietatea debitoarei SC Izometal- 

Magellan SRL, grevate de sarcini în favoarea creditorului Banca Comercială Română SA, pentru care s-a dispus 

ridicarea suspendării prin Sentinţa nr. 151 din şedinţa publică din data de 23.03.2015 pronunţată de Tribunalul 

Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/al 02, regulamente care au fost modificate în baza solicitării creditorului 

garantat BCR SA“.

Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 62, din data de 04.08.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă nr. 13542/04.08.2015, conform dovezii anexate.

Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-urile administratorilor judiciari, 

respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

Cu adresa nr. 411/03.08.2015, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către Omniasig Vienna 

Insurance Group, administratorul judiciar a comunicat că SC Euro Petrol SRL a promovat împotriva societăţii 

profesionale de insolvenţă Yna Consulting SPRL o cerere de chemare în judecată ce face obiectul dosarului nr. 

1563/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin care solicită suma de 7.711.665,62 lei, precizând că atât 

societatea profesională de insolvenţă Yna Consulting SPRL, cât şi coordonatorii acesteia, sunt asiguraţi profesional de 

către Omniasig Vienna Insurance Group şi că apreciază că se impune ca firma de asigurări să formuleze cerere de



intervenţie în nume propriu în dosarul nr. 1563/101/2014, raportat la dispoziţiile art. 62 din Noul Cod de Procedură 

Civilă.

Omniasig Vienna Insurance Group a confirmat primirea adresei nr. 411/03.08.2015 la data de 05.08.2015cu 

AR29911424250, conform dovezii anexate.

La data de 07.08.2015, s-a primit răspuns, prin mail, de la Omniasig Vienna Insurance Group, prin care a informat că pe 

poliţa de asigurare a răspunderii civile profesionale a practicienilor în insolvenţă G875990 titular Yna Consulting 

SPRL, a fost deschis dosarul de daună nr. R G /15/70089070 20746880. în vederea instrumentării acestui dosar de daună, 

s-a solicitat transmiterea următoarelor documente: copia integrală a dosarului procesual 1563/101/2014.

Administratorul judiciar a comunicat către Omniasig Vienna Insurance Group, documentele în copie „conform cu 

originalul11, existente la dosarul nr. 1563/101/2014 pentru care s-a deschis dosarul de daună nr. 

RG/15/7008907020746880, atât Ia adresa de mail a firmei de asigurări cât şi prin scrisoare recomandată cu confirmare 

de primire, cu adresa nr. 419/13.08.2015, conform dovezii anexate.

Aceleaşi documente au fost transmise şi de către societatea profesională de insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL către 

Omniasig Vienna Insurance Group, căruia i s-a comunicat că pe poliţa de asigurare a răspunderii civile profesionale a 

practicienilor în insolvenţă G870797 titular Consultant Insolvenţă SPRL, a fost deschis dosarul de daună nr. 

RG/15/70090386 20748266. în vederea instrumentării acestui dosar de daună, s-a solicitat transmiterea următoarelor 

documente: copia integrală a dosarului procesual 1563/101/2014.

Pentru expedierea documentelor menţionate mai sus s-a achitat cu factura nr. 7742041/13.08.2015 suma de 19,70 lei.

Cu adresa nr. 412/03.08.2015, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către C.N.A.D.N.R, 

administratorul judiciar a revenit la adresa nr. 379/17.07.2015, prin care a solicitat să i se comunice dacă în cursul 

anului 2012 CNADR a avut cotracte în derulare cu SC Bady Grand Explorer SRL.

C.N.A.D.N.R a confirmat primirea adresei nr. 412/03.08.2015 la data de 06.08.2015 cu AR29911424240, conform 

dovezii anexate.

Cu adresa nr. 48084/06.08.2015 C.N.A.D.N.R. a formulat răspuns, prin care a comunicat că, în cursul anului 2012, nu 

există contracte încheiate cu SC Bady Grand Explorer SRL, atât la nivelul C.N.A.D.N.R. SA, cât şi la nivelul Direcţiilor 

Regionale de Drumuri şi Poduri.

De asemenea, cu adresa nr. 51992/11.08.2015, C.N.A.D.N.R. SA a formulat răspuns prin care a comunicat că, 

C.N.A.D.N.R. SA nu a avut contracte cu SC Bady Grand Explorer SRL, iar sumele din Anexa ataşată la adresă 

reprezintă rovinieta şi procese verbale de contravenţie.

Pentru expedierea adresei nr. 411/03.08.2015 către Omniasig Vienna Insurance Group şi a adresei nr. 412/03.08.2015 

către C.N.A.D.N.R. s-a achitat cu factura nr. 7258879/03.08.2015 suma de 13,0 lei, conform dovezii anexate.

S-a primit de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi Decizia de reverificare nr. MH 

32161/03.08.2015 pentru SC Izometal-Magellan SRL.

în temeiul art. 138 alin. (1) lit. a), c) şi e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a 

formulat cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu dl. Comu Georgică, prin care a solicitat instanţei să dispună 

obligarea dlui. Comu Georgică să suporte pasivul neacoperit al debitoarei SC Izometal-Magellan SRL până la 

concurenţa sumei de 617.040.016,01 lei, înscrisă în tabelul de creanţe.

Cererea de chemare în judecată a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 03.08.2015, conform dovezii 

anexate, făcând obiectul dosarului nr. 6902/101/2012/al 18 cu termen de judecată la data de 26.10.2015.

La data de 06.08.2015 s-a primit un mail de la creditorul EximBank SA, prin care a solicitat, comunicarea următoarelor 

documente şi informaţii, fiindu-i necesare în vederea formulării unui punct de vedere privind Adunarea Creditorilor 

debitoarei SC Izometal-Magellan SRL din data de 18.08.2015:

- cererea de ridicare a suspendării formulate de BCR SA;

- Sentinţa nr. 151/23.03.2015 din dosarul asociat 102 prin care a fost admisă cererea de ridicare a suspendării;

- regulamentele aferente ordinii de zi;

- dacă au fost valorificate bunuri asupra cărora EximBank are calitatea de co-creditor de rangul întâi în temeiul 

contractelor de garanţie.

Administratorul judiciar a comunicat creditorului Eximbank documentele solicitate, prin mail la data de 06.08.2015, 

totodată comunicându-i că nu au fost valorificate bunuri asupra cărora EximBank are calitatea de co-creditor de rangul 

întâi.

La data de 05.08.2015 s-a primit, prin mail, de la administratorul judiciar al debitoarei SC Confort SA, Planul de 

reorganizare a activităţii debitoarei, propus de administratorul special, şi convocarea Adunării Generale Extraordinare a 

a acţionarilor Confort SA, şedinţa urmând să aibe loc la data de 08-09.09.2015, având la ordinea de zi: „aprobarea 

planului de reorganizare al SC Confort SA, propus de administratorul special11.

La data de 18.08.2015 s-a primit un mail de la creditorul garantat BCR SA, prin care a solicitat administratorului 

judiciar să procedeze la convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL cu acelaşi punct pe 

ordinea de zi, precum în cazul C&C MH Confort SRL din convocarea Adunării Creditorilor din data de 26.08.2015, 

având în vedere considerentele reţinute în procesul verbal al şedinţei Adunării acţionarilor SC Confort SA din data de

04.08.2015 (ce recunoaşte calitatea de acţionar a SC Izometal-Magellan SRL inclusiv la data respectivă, chiar în lipsa 

efectuării menţiunilor la Registrul Comerţului).

în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a 

procedat la convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, şedinţa urmând să aibă loc la data



de 26.08.2015, ora 1230, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 

Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, având la ordinea de zi:

„ 1. Analiza şi exprimarea unui punct de vedere cu privire la planul de reorganizare propus de debitoarea SC Confort 

SA, prin administrator special (societate la care SC Izometal-Magellan SRL are calitatea de acţionar), supus analizei 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, care va avea loc la data de 08.09.2015, ora 1200, având la ordinea de zi: 

„Aprobarea planului de reorganizare al debitoarei SC Confort SA, propus de administratorul special11.

Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 64, din data de 18.08.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă nr. 14018/18.08.2015, conform dovezii anexate.

Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-urile administratorilor judiciari, 

respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

La data de 18.08.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Tumu-Severin, str. 

Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC 

Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi: „aprobarea regulamentelor de valorificare a bunurilor mobile şi imobile 

din proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, grevate de sarcini în favoarea creditorului Banca Comercială 

Română SA, pentru care s-a dispus ridicarea suspendării prin Sentinţa nr. 151 din şedinţa publică din data de

23.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/al02, regulamente care au fost modificate 

în baza solicitării creditorului garantat BCR SA“.

La şedinţa Adunării Creditorilor SC Izometal-Magellan SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în 

data de 18.08.2015, orele 1400 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor:

1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dnul. Popescu Aurel, 

în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697/03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 

18,07360% 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, prin 

dl. Râul Nicodim, în calitate de Manager Recuperare şi prin dl. Remus Rusu, în calitate de consilier juridic, punct de 

vedere scris cu adresa nr. DRPC 869/18.08.2015, care deţine o creanţă în procent de 24,74749% din totalul creanţelor 

înscrise la masa credală;

2. SC Marfm Leasing IFN (România) SA, reprezentată prin dl. Christos Kolias, în calitate de Director General şi prin 

dna. Raluca Fiscu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 6248/18.08.2015, care deţine o 

creanţă în procent de 0,84975% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

3. Piraeus Bank Romania SA, reprezentată prin dl. Octavian Marcu, în calitate de Director Direcţie Direcţia Recuperare 

Credite Persoane Juridice şi prin dna. Cristina Beraru, în calitate de Şef Departament Workout Persoane Juridice, punct 

de vedere scris cu adresa nr. 26245/07.08.2015, care deţine o creanţă în procent de 4,47996% din totalul creanţelor 

înscrise la masa credală;

4. Marfîn Bank (Romania) SA, reprezentată prin dl. Dan Stoica, în calitate de Director Departament Recuperare Creanţe 

şi prin dl. Dragoş Patru, în calitate de Coordonator Serviciu Litigii, punct de vedere scris cu adresa nr. 

L/GS/20120817/17.08.2015, care deţine o creanţă în procent de 0,93918%) din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală;

5. Porche Leasing Romania IFN SA, reprezentată prin Cabinet de Avocatură Măcărescu Crina, în calitate de avocat, 

punct de vedere scris cu adresa nr. 1175/18.08.2015, care deţine o creanţă în procent de 0,00337% din totalul creanţelor 

înscrise la masa credală;

6. 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. Claudiu Ciocîrlan, în calitate de director, punct de vedere scris cu adresa nr. 

8385/18.08.2015, care deţine o creanţă în procent de 12,18355%) din totalul creanţelor înscrise Ia masa credală.

Adunarea Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, convocată de către administratorul judiciar la data de

18.08.2015, ora 1400, a hotărât:

- cu un procent de 61,27690% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100%) din 

totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, aprobă regulamentele de valorificare a 

următoarelor bunuri imobile, din proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, grevate de sarcini în favoarea 

creditorului Banca Comercială Română SA, pentru care s-a dispus ridicarea suspendării prin Sentinţa nr. 151 din 

şedinţa publică din data de 23.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/al02 :

1. 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;

2. 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.

- cu un procent de 49,09335% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 80,11722%) din 

totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, aprobă regulamentele de valorificare a 

bunului imobil *proprietate imobiliară de tip rezidenţial compusă din casă cu regim de înălţime parter, având Sc=228,32 

şi S„=208 mp, situată în loc. Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 24, judeţul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2* şi a 

bunurilor mobile, din proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, grevate de sarcini în favoarea creditorului



Banca Comercială Română SA şi a co creditorului de rang I EximBank SA, pentru care s-a dispus ridicarea suspendării 

prin Sentinţa nr. 151 din şedinţa publică din data de 23.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 

6902/101/2012/a 102.

Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 63/18.08.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 

de 18.08.2015, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 19.08.2015, cu adresa nr. 

432/19.08.2015, conform dovezii anexate.

De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-urile 

administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost comunicat creditorilor care au depus punct de vedere scris, la adresele de 

mail ale acestora, la data de 18.08.2015, conform dovezii anexate.

Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 65, din data de 18.08.2015, care a 

fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14077/19.08.2015, conform dovezii anexate.

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 18.08.2015 a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-urile 

administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

Prin Sentinţa nr. 306/2015 din şedinţa publică din data de 08.06.2015, rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare la 

data de 18.08.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a 109, instanţa de judecată a 

admis cererea formulată de SC Piraeus Bank Romania SA şi a dispus ridicarea suspendării executării silite şi 

valorificarea imediată a garanţiilor privind pe debitoarea SC Izometal-Magellan SRL.

Instanţa de judecată a dispus ridicarea suspendării acţiunilor pentru realizarea creanţei şi valorificarea bunurilor:

1. 1. imobil situat în Timişoara, str. Bacalbasa nr. 2/C, zona Freidorf Timişoara, înscris în CF 421157 Timişoara, nr. cad. 

649/b/1/3/2, constând în teren intravilan cu suprafaţa de 1083mp,

2. imobil situat în Timişoara, str. Bacalbasa nr. 2/C, zona Freidorf Timişoara, înscris în CF 421160 Timişoara, nr. cad. 

649/a/2/3/2, constând în teren intravilan cu suprafaţa de 1917 mp,

3. imobil situat în Timişoara, str. Bacalbasa nr. 2/C, zona Freidorf Timişoara, înscris în CF 421211 Timişoara, nr. cad. 

649/b/l/4, 649/b/2/4, 650/a/4/2, constând în teren intravilan cu suprafaţa de 3000 mp, respectiv nr. cad. C I, 650/a/4/2, 

constând în construcţii depozitare-utilaje tipografice;

II. 1. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 409541 Moşniţa Nouă, nr. cad. 254/2/2/6/1-256/2/2/1/1, constând din 

teren intravilan suprafaţa de 1307 mp, respectiv nr. cad. C I, 254/2/2/1/1-256/2/2/1/1, constând în incinta 1;

2. imobil situat în Moşniţa Nouă, Calea Buziaşului nr. 11, compartiment 1, înscris în CF 402207-C1-U1 Moşniţa Nouă, 

nr. cad. 254/2/2/5-256/2/1-257/6/II/I, constând în compartimentul I - magazin, având cote părţi comune 60,46% şi cote 

teren 1179,8/1973 mp teren;

3. imobil situat în Timişoara, compartimentul I, înscris în CF 410222-C1-U1 Timişoara, nr. cad 8482/2/3-8483/4- 

8484/2/8/1, constând în magazin, având cote părţi comune 85,07% şi cote teren 1903,86/2238mp,

4. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 411367 Moşniţa Nouă, nr. cad. 256/2/2/2, constând în teren intravilan 

suprafaţa de 109 mp, respectiv nr. cad. C I, 256/2/2/2 constând în construcţii incinta I;

5. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 411368 Moşniţa Nouă, nr. cad. 257/7/2, constaâd în teren intravilan 

suprafaţa de 8 mp, respectiv nr. cad. C I, 257/7/2 constând în construcţii incinta I;

6. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 408636 Moşniţa Nouă, nr. cad. 254/2/2/6/2/1, constând în teren 

intravilan suprafaţa de 962 mp, respectiv nr. cad. C I, 254/2/2/6/2/1 constând în construcţii incinta I cu spaţii showroom 

la parter şi etaj I, etaj II birouri;

III. 10. imobil situat în Timişoara, str. Albinelor nr. 110/A, înscris în CF 419597 Timişoara, nr. cad. 3491/1/1/1, 

constând în teren intravilan în suprafaţa de 1820 mp, respectiv nr. cad. C I, 3491/1/1/1, constând în casa familiara 

S+M+P cu garaj P şi anexă lemne.

în vederea evaluării bunurilor imobile grevate de sarcini în favoarea Piraeus Bank Romania SA, la data de 17.08.2015 

s-a primit, prin mail, de la creditorului garantat, datele de contact ale evaluatorilor agreaţi de Piraeus Bank Romania SA. 

Cu adresa nr. 431/17.08.2015, administratorul judiciar a solicitat oferte pentru evaluarea bunurilor imobile grevate de 

sarcini în favoarea Piraeus Bank Romania SA, de la evaluatorii agreaţi de către această bancă, 

în urma solicitării administratorului judiciar, s-au primit următoarele oferte:

- oferta de evaluare nr. 859/19.08.2015 primită de la Romanian Expert Consulting SRL -  8.200,00 lei + TVA;

- oferta de evaluare din data de 18.08.2015 de la Piraeus Real Estate Consultants -  6.000,00 lei + TVA;

- oferta de evaluare din data de 19.08.2015 primită de la Coldwell Banker Research & Valuation Advisors -  1.200,00 

euro + TVA;

- oferta de evaluare din data de 18.08.2015 primită de la Fortis Global Management -  2.000,00 lei + TVA.

Ofertele de evaluare primite au fost comunicate creditorului garantat Piraeus Bank Romania SA, care a comunicat 

administratorului judiciar să solicite către Fortis Global Management executarea evaluării, având în vedere că oferta 

financiară a acestuia a fost cea mai avantajoasă.

La data de 21.08.2015 administratorul judiciar a transmis, prin mail, către Fortis Global Management, documentele 

solicitate în vederea evaluării bunurilor imobile din proprietatea SC Izometal-Magellan SRL, grevate de sarcini în 

favoarea Piraeus Bank Romania SA.

S-a încheiat Contractul de prestări servicii evaluare nr. 091/25.08.2015 între Fortis Global Management SRL, în calitate 

de prestator şi SC Izometal-Magellan SRL, în calitate de beneficiar având ca obiect „întocmirea unui raport de 

evaluare“.



Fortis Global Management SRL a emis factura nr. 0117/25.08.2015 în sumă de 2.480,00 lei, reprezentând servicii 

evaluare, care a fost achitată cu OP nr. 166/26.08.2015

In 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/a 102, 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, judeţul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la preţul de 

pornire a licitatiei de 67.950,00 euro, valoarea nu include TVA;

2. proprietate imobiliară -  construcţii imobiliare -  hală depozitare materiale de construcţii, corp clădire birou P+1E+M, 

parcaje şi totem, construită pe un teren în suprafaţă totală de 14.488 mp, compus din mai multe numere cadastrale, după 

cum urmează: CF 409602 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/4 -  suprafaţa 109 mp; CF 409600 -  nr. Cadastral 

535/1/2; 536/1; 537/1/1/1 -  suprafaţa 109 mp; CF 409603 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/2 -  3/a - suprafaţa

14.270 mp, situate în localitatea Timişoara, str. O. Cotruş, nr. 24, jud. Timiş, la preţul de pornire a licitatiei de

1.318.950,00 euro, valoarea nu include TVA;

3. proprietate imobiliară de tip industrial -  hale comercial-depozitare şi birouri, situate în localitatea Timişoara, str. E. 

Baader, nr. 13, judeţul Timiş, compusă din: clădire birouri P+1E+M având suprafaţa de 1.015 mp, CF 410601 

Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, magazie metalică şi birou depozit având suprafaţa de 2.688 mp, CF 

410598 Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/2; teren intravilan în suprafaţă de 951 mp, CF 410600 Timişoara, nr. 

Cadastral 722/13/4/4, la preţul de pornire a licitatiei de 772.950,00 euro, valoarea nu include TVA, 

administratorul judiciar a procedat la publicarea anunţurilor de vânzare a bunurilor imobile, la preţuri reduse cu 25% 

faţă de preţurile înscrise în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 18.08.2015, în 

ziarul de circulaţie naţională Jurnalul Naţional din data de 20.08.2015, în ziarul de circulaţie naţională Adevărul din 

data de 20.08.2015 şi în ziarul local Timişoara din data de 21.08.2015, pe site-ul administratorului judiciar 

www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro, precum şi pe site-uri de publicitate, licitaţia urmând să aibă loc 

la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, în data de

28.08.2015, ora 1400, iar în cazul în care bunurile imobile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi 

condiţii, la data de 04.09.2015, ora 1400.

De asemenea, au fost scoase la vânzare bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 

constând în stoc de marfa, la preţurile înscrise în raportul de evaluare. Lista acestor bunuri poate fi consultată la sediul 

lichidatorului judiciar, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar www.vnaconsulting.ro şi www.consultant- 

insolventa.ro.

Valorificarea bunurilor mobile se va face în bloc, prin licitaţie publică cu strigare.

Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc la data de 08.09.2015, orele 1200, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 

valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 15.09.2015, orele 1200, la data de 22.09.2015, orele 1200, 

la data de 29.09.2015, orele 1200, la data de 06.10.2015, orele 1200, respectiv la data de 13.10.2015, orele 1200, la 

punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş.

Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a achitat factura nr. 0333/19.08.2015 în sumă de 700,00 lei, cu OP nr. 

164/19.08.2015 şi factura nr. 0970/20.08.2015 în sumă de 1.425,00 lei către SC Piaţa Severineană SRL, conform 

dovezilor anexate.

La data de 26.08.2015, ora 1230, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Tumu-Severin, str. 

Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC 

Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi: „analiza şi exprimarea unui punct de vedere cu privire la planul de 

reorganizare propus de debitoarea SC Confort SA, prin administrator special (societate la care SC Izometal-Magellan 

SRL are calitatea de acţionar), supus analizei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, care va avea loc la data 

de 08.09.2015, ora 1200, având la ordinea de zi: „Aprobarea planului de reorganizare al debitoarei SC Confort SA, 

propus de administratorul special“.

La şedinţa Adunării Creditorilor SC Izometal-Magellan SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în 

data de 26.08.2015, orele 1230 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor:

1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dnul. Popescu Aurel, 

în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697/03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 

18,07360% 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, prin 

dl. Râul Nicodim, în calitate de Manager Recuperare şi prin dl. Remus Rusu, în calitate de consilier juridic, punct de 

vedere scris cu adresa nr. DRPC 870/18.08.2015, care deţine o creanţă în procent de 24,74749%) din totalul creanţelor 

înscrise la masa credală;

2. SC Marfin Leasing IFN (România) SA, reprezentată prin dl. Christos Kolias, în calitate de Director General şi prin 

dna. Raluca Fiscu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 6284/20.08.2015, care deţine o 

creanţă în procent de 0,84975%) din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

3. Piraeus Bank Romania SA, reprezentată prin dl. Bogdan Movila, în calitate de Director Adjunct Direcţie Direcţia



Recuperare Credite Persoane Juridice şi prin dna. Cristina Beraru, în calitate de Şef Departament Workout Persoane 

Juridice, punct de vedere scris cu adresa nr. 26755/25.08.2015, care deţine o creanţă în procent de 4,47996% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală;

4. Marfin Bank (Romania) SA, reprezentată prin dna. Oana Cotiga, în calitate de Director Adjunct Departament 

Recuperare Creanţe şi prin dl. Dragoş Patru, în calitate de Coordonator Serviciu Litigii, punct de vedere scris cu adresa 

nr. L/GS/20150825/25.08.2015, care deţine o creanţă în procent de 0,93918% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală;

5. 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. Claudiu Ciocîrlan, în calitate de director şi prin dl. Marius-Iulian Armegioiu, în caliatate 

de Şef departament recuperare creanţe, punct de vedere scris cu adresa nr. 8682/26.08.2015, care deţine o creanţă în 

procent de 12,18355% din totalul creanţelor înscrise la masa credală.

Adunarea Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, convocată de către administratorul judiciar la data de

26.08.2015, ora 1230, cu un procent de 61,27353% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un 

procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, a hotărât: votează 

împotriva planului de reorganizare propus de către debitoarea Confort SA, prin administrator special; (societate la care 

SC Izometal-Magellan SRL are calitatea de acţionar).

Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 66/26.08.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 

de 26.08.2015, ora 1230, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 27.08.2015, cu adresa nr. 

451/27.08.2015, conform dovezii anexate.

De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-urile 

administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost comunicat creditorilor care au depus punct de vedere scris, la adresele de 

mail ale acestora, la data de 18.08.2015, conform dovezii anexate.

Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 67, din data de 26.08.2015, care a 

fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14400/27.08.2015, conform dovezii anexate.

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 18.08.2015 a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-urile 

administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

La data de 28.08.2015, ora 1400, la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str. Enric Baader, nr.

13, jud. Timiş, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile existente din patrimoniul debitoarei SC 

rzometal-Magellan SRL, aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, la preţuri reduse cu 25% faţă de 

preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 18.08.2015, 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, judeţul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la preţul de 

pornire a licitatiei de 67.950,00 euro, valoarea nu include TVA;

2. proprietate imobiliară -  construcţii imobiliare -  hală depozitare materiale de construcţii, corp clădire birou P+1E+M, 

parcaje şi totem, construită pe un teren în suprafaţă totală de 14.488 mp, compus din mai multe numere cadastrale, după 

cum urmează: CF 409602 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/4 -  suprafaţa 109 mp; CF 409600 -  nr. Cadastral 

535/1/2; 536/1; 537/1/1/1 -  suprafaţa 109 mp; CF 409603 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/2 -  3/a - suprafaţa

14.270 mp, situate în localitatea Timişoara, str. O. Cotruş, nr. 24, jud. Timiş, la preţul de pornire a licitatiei de

1.318.950,00 euro, valoarea nu include TVA;

3. proprietate imobiliară de tip industrial -  hale comercial-depozitare şi birouri, situate în localitatea Timişoara, str. E. 

Baader, nr. 13, judeţul Timiş, compusă din: clădire birouri P+1E+M având suprafaţa de 1.015 mp, CF 410601 

Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, magazie metalică şi birou depozit având suprafaţa de 2.688 mp, CF 

410598 Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/2; teren intravilan în suprafaţă de 951 mp, CF 410600 Timişoara, nr. 

Cadastral 722/13/4/4, la preţul de pornire a licitatiei de 772.950,00 euro, valoarea nu include TVA

Conform procesului verbal din data de 28.08.2015, ora 1400, administratorul 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 04.09.2015, ora 1400.

De asemenea, la data de 04.09.2015, ora 1400, la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str. Enric 

Baader, nr. 13, 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 reduse 

cu 25% faţă de preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de

18.08.2015, 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, judeţul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la preţul de 

pornire a licitatiei de 67.950,00 euro, valoarea nu include TVA;

2. proprietate imobiliară -  construcţii imobiliare -  hală depozitare materiale de construcţii, corp clădire birou P+1E+M, 

parcaje şi totem, construită pe un teren în suprafaţă totală de 14.488 mp, compus din mai multe numere cadastrale, după 

cum urmează: CF 409602 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/4 -  suprafaţa 109 mp; CF 409600 -  nr. Cadastral 

535/1/2; 536/1; 537/1/1/1 -  suprafaţa 109 mp; CF 409603 -  nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/2 -  3/a - suprafaţa



14.270 mp, situate în localitatea Timişoara, str. O. Cotruş, nr. 24, jud. Timiş, la preţul de pornire a licitatiei de

1.318.950,00 euro, valoarea nu include TVA;

3. proprietate imobiliară de tip industrial -  hale comercial-depozitare şi birouri, situate în localitatea Timişoara, str. E. 

Baader, nr. 13, judeţul Timiş, compusă din: clădire birouri P+1E+M având suprafaţa de 1.015 mp, CF 410601 

Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, magazie metalică şi birou depozit având suprafaţa de 2.688 mp, CF 

410598 Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/2; teren intravilan în suprafaţă de 951 mp, CF 410600 Timişoara, nr. 

Cadastral 722/13/4/4, la preţul de pornire a licitatiei de 772.950,00 euro, valoarea nu include TVA 

Conform procesului verbal din data de 04.09.2015, ora 1400, administratorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 

niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, urmând a se publica un nou anunţ de vânzare. 

Administratorul judiciar a promovat cereri prin care tinde spre anularea unor acte ce privesc relaţia comerciala cu SC 

Euro Petrol SRL, astfel:

- Cerere in constatarea Nulitatii absolute a Notarii in Cărţile Funciare nr. 301851, 301857, 3011865, 301866, 3010441 

(in continuare Cărţile Funciare) a următoarelor menţiuni “In baza incheierii de Certificare autentificata de notar public 

Danciu Ilie sub nr. 616/2013 prin care se constata îndeplinita condiţia pactului comisoriu de grad IV cu data de

03.08.2012 si se constata ca contractul de vanzare cumparare autentic la notar public Azoitei loan Gabriel sub nr. 

86/27.01.2011 precum si Contractul de vanzare cumparare nr. 2/20.01.2011, de sub B2, sunt rezolutionate de plin drept 

cu consecinţa preluării de către SC Euro Petrol SRL in deplina proprietate asuprea imobilului de sub A l, se radiaza 

dreptul de proprietate a lui SC Izometal-Magellan SRL de sub B2 si se stabileste situatia anterioara de CF cu titlul de 

rezolutiune pentru îndeplinirea condiţiei de pact comisoriu de grad IV, astfel:” si “Intabulare, drept de proprietate, 

anterior cu titlul de cumparare in rang inch.nr. 6693/2007, inch.nr. 6469/2007, inch.nr. 6753/2007, dobândit prin 

Convenţie, cota actuala 1/1” in favoarea SC Euro Petrol SRL;

- Cerere in constatarea Nulitatii absolute a încheierii de certificare autentificata sub nr. 616/12.02.2013 la BNP Danciu 

si Simonescu Diaconu cu sediul in mun. Piteşti, b-dul Republicii, bloc 212, scara A, ap. 3, judeţul Argeş;

- Cerere in constatarea Nulitatii absolute a Somatiei/Notificarii nr. 630/03.08.2012 si a Notarii in Cărţile Funciare nr. 

301851, 301857, 3011865, 301866, 3010441 (in continuare Cărţile Funciare) a urmatoarei menţiuni “Se noteaza actul 

intitulat "Somatie/Notificare" emis de SC Euro Petrol SRL prin. avocat Bunduc Dumitru sub nr. 630/03.08.2012 

si.anexa, prin care se notifica SC Izometal-Magellan SRL ca incepand cu data de 03.08.2012 contractul nr. 2 incheiat la 

20.01.2011, neinscris in CF dar avand ca obiect imobilul de mai sus asa cum rezulta din actul anexat, respectiv 

vanzarea-cumpararea Carierei Radnuta, este reziliat de plin drept” ;

- Cerere in constatarea Nulitatii absolute a Somatiei/Notificarii nr. 634/05.08.2012 si a Notarii in Cărţile Funciare nr. 

301851, 301857, 3011865, 301866, 3010441 (in continuare Cărţile Funciare) a urmatoarei menţiuni “Se noteaza actul 

intitulat "Somatie/Notificare" emis de SC Euro Petrol SRL prin avocat Bunduc Dumitru sub nr. 634/05.08.2012, prin 

care se notifica SC Izometal-Magellan SRL ca incepand cu data de 03.08.2012 contractul nr. 86/27.01.2011 la BNP 

Azoitei loan Gabriela precum si contractul nr. 2 incheiat la 20.01.2011, neinscrise in CF dar avand ca obiect imobilul de 

mai sus asa cum rezulta din actul anexat, respectiv vanzarea-cumpararea Carierei Radnuta, sunt reziliate de plin drept 

prin denunţare unilaterala” ;

- Cerere in constatarea Nulitatii absolute a Contractului de vanzare-cumparare incheiat sub semnătură privata nr. 

2/20.01.2011 intre SC Izometal-Magellan SRL si SC EURO Petrol SRL;

- Cerere in constatarea Nulitatii absolute parţiale a Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 

86/27.01.2011 la B.N.P. Azoitei loan -  Gabriel, referitor la menţiunea “la baza prezentului contract de vanzare 

cumparare se afla contractul de vanzare-cumparare nr. 2/20.01.2011, incheiat intre SC Euro Petrol SRL si SC Izometal- 

Magellan SRL”;

- Cerere prin care am solicitat Onoratei Instante sa se autosesizeze cu privire la faptele savarsite de către creditorii 

societatii SC Euro Petrol SRL împreuna cu practicianul in insolvenţă Argeş Insolv SPRL (actuala Art Pro Insolv 

SPRL), care intra sub incidenţa dispoziţiilor art. 143 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 85/2006;

- Cerere prin care am solicitat Onoratei Instante sa se autosesizeze cu privire la faptele savarsite de către practicianul in 

insolvenţă Argeş Insolv SPRL (actuala Art Pro Insolv SPRL) care contravin dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 si OUG 

86/2006;

- Contestatie impotriva măsurii administratorului judiciar al SC Euro Petrol SRL Argeş Insolv SPRL (actuala Art Pro 

Insolv SPRL) de a nu acţiona in judecata pe SC Bady Grand Explorer SRL in vederea recuperării daunelor ocazionate 

cu neindeplinirea obligaţiilor contractuale si neexecutarea contractului nr. 122/07.11.2012 si solicitam Onoratei Instante 

sa dispună prin hotararea ce o va pronunţa obligarea administratorului judiciar Argeş Insolv SPRL (actuala Art Pro 

Insolv SPRL) la promovarea unei acţiuni in vederea recuperării acestor creanţe;

- 1. Cerere de repunere in termenul de depunere a contestatiei prevăzute de dispoziţiile art. 21 alin. 3 din Legea 

85/2006;

- 2. Contestatie impotriva măsurii administratorului judiciar al SC Euro Petrol SRL -  Argeş Insolv SPRL (actuala Art 

Pro Insolv SPRL) de a introduce cererea de chemare in judecata impotriva societatilor profesionale de insolvenţă 

Consultant Insolvenţă SPRL si Yna Consulting SPRL prin care solicita obligarea acestora la plata unei sume de bani, 

respectiv suma de 7.71 1.665,62 lei plus cheltuieli de judecata;

- Cerere in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare nr. 122 din data de 07.11.2012, incheiat 

intre SC Euro Petrol SRL reprezentata prin Ciobea Edit Ecaterina cu funcţia de administrator in calitate de vanzator si 

SC Bady Grand Explorer SRL reprezentata prin Bolbose Adrian cu funcţia de administrator in calitate de cumpărător;



- Sesizare UNPIR cu privire la faptele savarsite de practicianul in insolvenţa Argeş Insolv SPRL (actuala Art Pro Insolv 

SPRL);

- Sesizare CECCAR cu privire la faptele savarsite de expertul contabil loniţă-Leanca Petre;

- Sesizare Baroul Vrancea cu privire la faptele savarsite de Avocat Oprea Ramona Mihaela;

- Plângere penala impotriva numiţilor Sandulescu Dan Eugeniu, Ciobea Edit Ecaterina, Bolbose Adrian, Motrun Petre, 

Motrun Petre Jr., Oprea Ramona Mihaela, Ionita-Leanca Petre, Bunduc Dumitru, Danciu Tlie, Schmidt Marcel si 

Radulescu George Cristian pentru savarsirea unor fapte prevăzute si pedepsite de Codul Penal.

Ca urmare a plângerii penale formulată împotriva numiţilor Săndulescu Dan Eugeniu ş.a., înregistrată sub nr. 

165/03.08.2015, cu adresa nr. 442/25.08.2015, administratorul judiciar a solicitat Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Mehedinţi să i se comunice stadiul cercetărilor, data începerii urmăririi penale şi infracţiunile care fac obiectul dosarului 

penal, menţionând că aceste date îi sunt necesare în dosarul nr. 1563/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi.

La data de 28.08.2015, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi a formulat răspuns la adresa nr. 442/25.08.2015, 

prin care a comunicat că plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi sub nr. 692/P/2015, 

cauza aflându-se în prezent în lucru la I.P.J. Mehedinţi -  Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 11.10.2012, onorariul administratorului judiciar pentru perioada 

24.08.2012-23.09.2015 este în sumă de 370.000,00 euro exclusiv TVA, din care s-a încasat suma de 90.000,00 euro, 

reprezentând onorariu aferent perioadei 24.08.2012 -  22.05.2013, diferenţa urmând a fi încasată pe măsura existenţei 

disponibilităţilor băneşti.

Administratorul judiciar a analizat posibilitatea întocmirii Tabelului definitiv al creanţelor împotriva debitoarei SC 

Izometal-Magellan SRL, constatând că, până la această dată, nu a fost soluţionată irevocabil contestaţia formulată la 

Tabelul preliminar al creanţelor, ce fac obiectul dosarului nr. 6902/101/2012/a99.

în data de 04.09.2015 s-au primit de la Fortis Global Management SRL rapoartele de evaluare a bunurilor imobile, 

existente în patrimoniul debitoarei, grevate de sarcini în favoarea Piraeus Bank SRL, după cum urmează:

- Raport de evaluare privind bunul imobil Teren cu casă S+P+M, garaj şi anexe situat în loc. Timişoara, str. Albinelor, 

nr. 110A, jud. Timiş;

- Raport de evaluare privind bunul imobil Teren cu construcţii industriale situat în loc. Timişoara, str. A. Bacalbaşa, nr.

2 C, jud. Timiş;

- Raport de evaluare privind bunul imobil Teren cu spaţiu comercial administrativ situat în loc. Timişoara, str. Calea 

Buziaşului, nr. 11, jud. Timiş.

Rapoartele de evaluare a bunurilor imobile, existente în patrimoniul debitoarei, grevate de sarcini în favoarea Piraeus 

Bank SRL vor fi despuse la dosarul cauzei la termenul din data de 07.09.2015, urmând a se întocmi regulamentele de 

vânzare. în vederea aprobării rapoartelor de evaluare şi a regulamentelor de vânzare, precum şi a metodei de 

valorificare, administratorul judiciar urmează a convoca Adunarea Creditorilor în perioada următoare.

Situaţia dosarelor avand ca obiect acţiuni în anularea actelor în temeiul art. 46 din Legea nr. 85/2006 se prezintă după 

cum urmează:

Nr.

crt.
Dosar Obiect Observaţii

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 care a fost 

respins prin Decizia nr.

151/11.06.2015.

2. 6902/101 /2012/a8 5

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. 1 1200 din 17.10.2012 cu un discount de 

32.364,00 lei;

Prin sentinţa nr. 

941/06.10.2014 cererea a 

fost admisă, 

în cauză nu a fost declarat 

recurs.



- 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 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 care a fost respins 

prin Decizia nr. 

126/14.05.2015.

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 care a fost 

respins prin Decizia nr. 

183/02.07.2015.

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 

datoriilornr. 1/30.09.2013 şi a operaţiunii de

Prin sentinţa nr. 134 din 

09.03.2015 cererea a fost 

admisă.

Până în prezent nu a fost 

declarat recurs.



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.

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

Cererea a fost admisă de 

Tribunalul Mehedinţi prin 

Sentinţa nr. 

232/04.05.2015. Până în 

prezent nu a fost declarat 

recurs.

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.

Cererea a fost admisă de 

Tribunalul Mehedinţi prin 

Sentinţa nr. 

143/16.03.2015.

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.

Cererea a fost admisă de 

Tribunalul Mehedinţi prin 

Sentinţa nr. 

143/16.03.2015.

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 operaţiunea 

efectuată între SC Izometal-Magellan SRL şi Bau 

Center SRL.

Termen de judecată la 

28.09.2015 pentru 

întocmirea raportului de 

expertiză.

Situaţia dosarelor avand 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 Observaţii

1. 6902/101/2012/a3

Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Ana Oii SRL.

Prin hotararea 95/16.02.2015 pronunţată de 

Tribunalul Mehedinţi 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 Mehedinţi 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 Mehedinţi 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 Mehedinţi 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 Mehedinţi 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 Mehedinţi 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/a 10 Anularea actului fraudulos prin Prin Sentinţa 1073/09.12.2013 pronunţată de



care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Banat Mineral 

Group SRL.

Tribunalul Mehedinţi acţiunea a fost admisă, 

în cauză nu a fost formulat recurs.

9. 6902/101/2012/al 1

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 Mehedinţi 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/al 2

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 Mehedinţi 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/al 3

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 Mehedinţi 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/al4

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 Mehedinţi 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/al 5

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 Mehedinţi acţiunea a fost respinsă.

14. 6902/101/2012/al 6

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 Mehedinţi acţiunea a fost respinsă.

15. 6902/101/2012/a 17

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 Mehedinţi 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/al 8

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 Mehedinţi 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/a 19

Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Caterpillar 

Financial Services Poland Zo.o - 

Sucursala România IFN SA.

Cererea a fost respinsă prin Sentinţa nr. 

261/18.05.2015 pronunţată de Tribunalul 

Mehedinţi.

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 Mehedinţi 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/a2I Anularea actului fraudulos prin Prin Sentinţa 457/19.07.2013 pronunţată de



care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Sidma România 

Srl- Coface Romania Credit 

Management Services SRL.

Tribunalul Mehedinţi 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. 6902/10 l/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 Mehedinţi 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 Mehedinţi 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 Mehedinţi 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 Mehedinţi 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 Mehedinţi 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 Mehedinţi acţiunea a fost respinsă. 

Recursul formulat de administratorul judiciar 

a fost respins prin Decizia nr. 532/27.11.2014 

pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

26. 6902/101/20I2/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 Mehedinţi 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/a3 7

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 Mehedinţi 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/a3 8

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. Recursul formulat de 

administratorul judiciar a fost respins prin 

Decizia nr. 120/07.05.2015 pronunţată de 

Curtea de Apel Craiova.

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, 

în acest dosar instanţa a rămas învestită cu 

transferurile având ca obiect bunuri imobile. 

Termen de judecată la 21.09.2015 pentru 

efectuarea expertizei.

32. 6902/10 l/2012/a45

Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a 

efectuat transferul patrimonial al

Prin sentinţa nr. 129/ 09.03.2015 a fost 

respinsă acţiunea.

In cauză nu a fost declarat recurs.



bunului mobil concasor cu falei 

către Nico Construct SRL.

33. 6902/101/2012/a46

Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a 

efectuat transferul patrimonial al 

părţilor sociale deţinute la Izo Oii 

SRL către Caraiman Lucian .

Prin Sentinţa nr. 188/ 06.04.2015 a 

Tribunalului Mehedinţi a fost respinsă 

acţiunea.

Recursul formulat de administratorul judiciar 

a fost admis prin Decizia nr. 188/09.07.2015 

pronunţată de Curtea de Apel Craiova care a 

stabilit: Admite recursul. Modifică sentinţa. 

Admite acţiunea. Dispune anularea 

contractului de cesiune părţi sociale din 

1.06.2012 şi repunerea părţilor în situaţia 

anterioară.

34. 6902/101/2012/a47

Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a 

efectuat transferuri patrimoniale de 

bunuri mobile către Manon Lescaut 

SRL.

Prin Sentinţa nr. 305/ 08.06.2015 a 

Tribunalului Mehedinţi a fost respinsă 

acţiunea.

Recursul formulat de administratorul judiciar 

are termen de judecată la Curtea de Apel 

Craiova în data de 24.09.2015.

35. 6902/101/2012/a48

Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a 

plătit facturi de avans emise de 

Confort SA.

Prin sentinţa nr. 189/ 06.04.2015 a fost 

respinsă acţiunea.

Recursul formulat de administratorul judiciar 

are termen de judecată la Curtea de Apel 

Craiova în data de 10.09.2015.

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.

Prin sentinţa nr. 251 /1 1.05.2015 a 

Tribunalului Mehedinţi a fost respinsă 

acţiunea.

Recursul formulat de administratorul judiciar 

are termen de judecată la Curtea de Apel 

Craiova în data de 24.09.2015.

37. 6902/10 l/2012/a50

Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a 

efectuat transferuri patrimoniale de 

bunuri mobile -  container MAN - 

către Steel Confort SRL.

Prin sentinţa nr. 249/11.05.2015 a 

Tribunalului Mehedinţi a fost respinsă 

acţiunea.

Până în prezent în cauză nu a fost declarat 

recurs.

38. 6902/101/2012/a51

Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a 

plătit factura de avans emisă de SC 

C&C MH Confort SRL.

Prin sentinţa nr. 130/09.03.2015 a fost admisă 

acţiunea, 

în cauză nu a fost declarat recurs.

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, 

în cauză nu a fost declarat recurs.

40. 6902/10 l/2012/a53

Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a 

cesionat către domnul Comu 

Georgica părţile sociale deţinute la 

Full Prinţ Banat SRL.

Termen de judecată la 28.09.2015 pentru 

efectuarea expertizei de către expertul Ilie 

Laurenţiu.

41. 6902/101/2012/a54

Anularea actului fraudulos prin 

care SC Izometal-Magellan SRL a 

transmis către SC Steel Confort 

SRL fară plata preţului a unui 

număr de 49.550 acţiuni deţinute la 

SC Conar SA.

Prin Sentinţa nr. 338/02.06.2015 a 

Tribunalului Mehedinţi a fost admisă 

acţiunea.

în cauză a fost declarat recurs de către 

administratorul special al SC Izometal- 

Magellan SRL.

Până în prezent nu a fost stabilit termen de 

judecată la Curtea de Apel Craiova.

42. 6902/101 /2 0 12/a5 5

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 fară plata preţului a unui număr

Prin Sentinţa nr. 339/02.06.2015 a 

Tribunalului Mehedinţi a fost admisă 

acţiunea.

în cauză a fost declarat recurs de către 

administratorul special al SC Izometal 

Magellan SRL.



de 1.436.638 părţi sociale deţinute 

la SC C&C MH Confort SRL.

Până în prezent nu a fost stabilit termen de 

judecată la Curtea de Apel Craiova.

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, fară plata preţului, a 

unui număr de 50.000 părţi sociale 

deţinute la SC Group Met Car SRL.

Prin Sentinţa nr. 340/02.06.2015 a 

Tribunalului Mehedinţi a fost admisă 

acţiunea.

în cauză nu a fost declarat recurs de către 

administratorul special al SC Izometal- 

Magellan SRL.

Până în prezent nu a fost stabilit termen de 

judecată la Curtea de Apel Craiova.

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 fară 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. Recursul formulat de 

administratorul judiciar a fost admis prin 

Decizia nr. 149/11.06.2015 pronunţată de 

Curtea de Apel Craiova care a stabilit: Admite 

recursul. Modifică sentinţa în sensul că admite 

acţiunea şi dispune anularea contractului de 

cesiune încheiat la 02.05.2012, între SC 

Izometal -Magellan SRL şi SC MCT Impex 

SRL, având ca obiect 3.920.000 acţiuni, 

reprezentând 51,58% din capitalul social al 

SC Confort SA. Dispune repunerea părţilor în 

situatia anterioară.

43. 6902/101/2012/a58

Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a 

plătit factura de avans emisă de SC 

C&C MH Confort SRL.

Prin sentinţa nr. 191/ 06.04.2015 a fost 

respinsă acţiunea.

Recursul formulat de administratorul judiciar 

a fost respins prin Decizia nr. 150/1 1.06.2015 

pronunţată de Curtea de Apel Craiova

44. 6902/101 /2012/a59

Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a 

efectuat transferuri patrimoniale -  

fond de mărfuri - către Bau Center 

Vest SRL.

Termen de judecată la 21.09.2015 pentru 

efectuarea expertizei bunuri mobile de către 

expertul Iacob Romulus, 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.

Prin Sentinţa nr. 320/15.06.2015 a 

Tribunalului Mehedinţi a fost admisă 

acţiunea.

în cauză a fost declarat recurs de către 

administratorul special al SC Izometal- 

Magellan SRL.

Până în prezent nu a fost stabilit termen de 

judecată la Curtea de Apel Craiova.

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, fară plata 

preţului, a unui număr de 2153 părţi 

sociale deţinute la SC Steel Confort 

SRL.

Prin Sentinţa nr. 341/22.06.2015 a 

Tribunalului Mehedinţi a fost admisă 

acţiunea.

în cauză a fost declarat recurs de către 

administratorul special al SC Izometal- 

Magellan SRL.

Până în prezent nu a fost stabilit termen de 

judecată la Curtea de Apel Craiova..

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. Recursul formulat de 

administratorul judiciar a fost admis prin 

Decizia nr. 149/11.06.2015 pronunţată de 

Curtea de Apel Craiova care a stabilit: Admite 

recursul. Modifică sentinţa, în sensul că 

admite acţiunea şi dispune anularea 

contractului de cesiune de părţi sociale 

încheiat la 02.05.2012.



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 

Prinţ Banat SRL.

Termen de judecată la 28.09.2015 pentru 

citarea SC Full Prinţ Banat SRL la adresa 

corectă.

49. 6902/101/2012/a 104

Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a 

efectuat transferuri patrimoniale 

către Bau Center Vest SRL.

In acest dosar, ulterior disjungerii, instanţa a 

rămas învestită cu transferurile având ca 

obiect bunuri imobile.

Termen de judecată la 21.09.2015 pentru 

efectuarea expertizei.

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 Creanţa Număr dosar si stadiu soluţionare

1.
Asiri International 

CUI 9126542
131.604,72

Dosar nr. 12565/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-Severin. Prin sentinţa nr. 374 din 10.03.2015 

a fost respinsă acţiunea. A fost declarat apel. 

Termen de judecata in apel la Tribunalul Mehedinţi 

la data de 08.09.2015

2.
Ambient Decor SRL 

CUI 19120946
1.813,38

Dosar nr. 16461/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Termen de judecata la 24.09.2015.

3.
Asociaţia Hemeacova 

CUI 27807844
68.363,16

Dosar nr. 15431/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Cauza a fost declinată la Judecătoria 

Timişoara cu termen de judecată la 29.09.2015.

4.
Colcear Serv Com SRL 

CUI 4606531
8.173,20

Dosar nr. 5871/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Cauza a fost suspendata la termenul 

din 17.06.2015, a fost repus pe rol..

Termen de judecata 23.09.2015.

5.
Corporation Rom-Cons SRL 

CUI 20723738
2.516,03

Dosar nr. 13977/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Cauza a fost suspendata la termenul 

din 30.04.2015.

Termen de judecata 08.10.2015.

6. Dragoi Simona 5.350,77

Dosar nr. 16733/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin.Prin Hotărâre 762/ 16.06.2015 s-a 

respins acţiunea. A fost declarat apel nu avem 

termen de judecata stability pt. apel.

7. Elena Damanakis 243,37

Dosar nr. 16734/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin.Prin Sent.nr.621/2015 08.05.2015 

s-a declinat la Judecatoria Buftea.Aici s-a format 

dosarul nr.6248/94/2015.

Termen de judecata 18.09.2015.

8.
Full Prinţ Banat SRL 

CUI 0778701
63.743,99

Dosar nr. 7437/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-Severin. Prin sentinţa nr. 161 din 

29.01.2015 a fost declinata soluţionarea cauzei la 

Judecătoria Timişoara.

Prin Sentinta nr. 8662/19.06.2015 s-a admis 

cererea.

Sentinta nu este definitiva pentru ca nu s-a împlinit 

termenul de apel.

9.
Interpresent SRL 

CUI 4527128
12.274,14

Dosar nr. 12562/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-Severin. Cauza a fost suspendata la termenul 

din 29.04.2015 in temeiul Lg.85/2014.

Se va formula cerere de repunere pe rol.

10. Ispas Alexandru 2.380,33

Dosar nr. 13850/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-Severin. Suspendarea cauzei în temeiul art.

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

In 01.04.2015 respige cererea de repunere pe rol.

11. Pelmus Valentin 1.265,36 Dosar nr. 1361/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-



Tumu-Severin. Prin încheierea din 14.05.2014 a 

fost anulată acţiunea urmând a fi reiterată cererea de 

chemare în judecată.

12. Princeps Studio SRL 75.911,23

Dosar nr. 15435/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin.

Prin sentinţa nr. 489/15.04.2015 a fost admisă 

acţiunea.

Parata a declarat apel dar nu are inca termen la 

instanta de apel.

13. Stancu Filip 12.385,65

Dosar nr. 12563/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-Severin. Prin hotararea 326 din 03.03.2015 

declina soluţionarea cauzei către Judecătoria 

Timişoara cu termen de judecată la 17.09.2015.

14.
Tadis Agro 

CUI 10418478
112.901,82

Dosar nr. 15040 /225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Prin sentinţa 254 din 18.02.2015 

declina soluţionarea cauzei către Judecătoria 

Timişoara cu termen de judecată la 20.05.2015. 

La termenul de judecata din 20.05.2015 a fost 

dispusa suspendarea cauzei de Judecatoria 

Timişoara.

Se va formula cerere de repunere pe rol.

15.

West Part Hidraulyc & 

Transmision 

CUI RO 29279389

248,25

Dosar nr. 14257/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-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 sarcina acesteia cu privire la citarea 

pârâtei prin publicitate.

16.
Wireles Market Sistem SRL 

CUI 12271682
3.797,79

Dosar nr. 4329/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Declină soluţionarea cauzei 

Judecătoriei Timiş, prin hotărâre 1970 din 18.02.201 

declina soluţionarea cauzei trimitand dosarul la ICC. 

pentru stabilirea competenţei.

Termen de judecata 02.10.2015.

17.
Zurich Night Lounge Caffe SRL 

CUI 25221996
1.688,40

Dosar nr. 5872/225/2014 aflat în apel la Tribunalul 

Mehedinţi.

La termenul din 16.06.2015 cauza a fost suspendată 

conform art. 411 c.p.civ.

Se va formula cerere de repunere pe rol.

Situaţia litigiilor având ca obiect recuperarea creanţelor datorate de clienţii neîncasaţi ai SC Izometal-Magellan SRL, 

care au fost soluţionate definitiv prin hotărâri judecătoreşti de admitere a acţiunii sau în care clienţii au achitat integral 

debitul solicitat, 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 Drobeta- 

Turnu-Severin. Prin sentinţa nr. 804/14.11.2013 a 

fost admisă cererea de chemare în judecată.

2.
Aristo Com SRL 

CUI 4922461
1.648,75 Debitul a fost achitat integral in data de 24.09.2013.

3.
Ascanius SRL 

CUI 25947159
2.552,49

Dosar nr. 11967/225/2013 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Prin sentinţa nr. 886/09.12.2013 a 

fost admisă cererea de chemare în judecată.

4.
Asociaţia Montessori 

CUI 21118190
375,93 Debitul a fost achitat integral în data de 11.07.2013.

5.
Atuu Comunication 

CUI 19066510
1.651,60

Dosar nr. 1048/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-Severin. Prin sentinţa nr. 826/03.09.2014 a 

fost admisă cererea de chemare în judecată.

6. BERENYI ELIZA T ATI ANA 2.028,81 Debitul a fost achitat integral în data de 23.10.2013.

7. 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.

8.
Bridgeman SRL 

CUI 1822727
632,36

Debitul a fost stins prin compensare cu ordinul de 

compensare nr. 0939661/30.06.2013.



9. Bugar Florin 24,746.06

Dosar nr. 13852/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 649/14.05.2015 a 

fost admisă acţiunea.

10. Bunceanu Dorel
402.65

17.800,00

Dosar nr. 13976/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-Severin. Acţiunea a fost respinsă având în 

vedere că a fost depusă la dosar dovada achitării 

integrale a debitului.

11.
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.

12.
Comprod Bocşa SRL 

CUI 14744752
304,97

Dosar nr. 4991/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Prin sentinţa nr. 660/19.06.2014 a 

fost admisă cererea de chemare în judecată.

13.

Consultants For 

Management&Investment SRL 

CUI 19039990

13.487,86

Dosar nr. 13980/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Prin hotărârea 130/27.01.2015 ia act 

de renunţare la judecată justificat de plata integrală a 

debitului.

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

15. Crisan Adela 1.716,01

Dosar nr. 13978/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 728/2015 

03.06.2015 a fost admisă acţiunea.

16.
Cvpension SRL 

CUI 26124894
1.950,00

Dosar nr. 4989/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Prin Sentinţa nr. 1023/08.10.2014 a 

fost admisă acţiunea.

17.
Decora Distribution SRL 

CUI 11526486
594,57

Dosar nr. 993/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 688/20.06.2014 a 

fost admisă acţiunea.

18. 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.

19. Drugan Roxana 4.048,89

Dosar nr. 13979/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Prin sentinţa nr. 163/2015 din 

30.01.2015 a fost admisa cererea.

20.
Elmet Group SRL 

CUI 15910667
340,93

Dosar nr. 15090/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Prin Sentinţa nr. 717/2015 

29.05.2015 a fost admisă acţiunea.

21. Enache Cristina 234,82

Din analiza documentaţiei comunicate, s-a constatat 

că debitul a fost achitat integral prin chitanţa nr. 

49870/16.10.2013.

22. Encutescu Adrian 22.494,45

Dosar nr. 1253/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Prin Sentinţa nr. 997/02.10.2014 a 

fost admisă acţiunea.

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

24.

Hydras SRL 

CUI 15760713 494,72

Dosar nr. 4988/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Prin Sentinţa nr.l 169/14.11.2014 

cererea a fost respinsă ca rămasă fără obiect având în 

vedere că la dosar a fost depusă dovada achitării 

integrlale a debitului.

25.
Kis Spedizioni SRL 

CUI 14619768
985,63

Dosar nr.4332/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. în cursul procesului a fost achitat 

integral debitul.

26.
Lali Design SRL 

CUI 191 10730
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.

27.
Lubristore SRL 

CUI 23099680
1.249,92

Dosar nr. 12564/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 716/29.05.2015 a 

fost admisă acţiunea.



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

29. Megan Silviu 10,938.34

Dosar nr. 14538/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Prin sentinţa nr. 298/2015 

24.02.2015 a fost admisa cererea.

30.
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.

31.
Mira Fior SRL 

CUI 22451915
313,53 A fost întocmit referat de trecere pe costuri.

32.
Mondovit 

CUI 12271682
267,43 lei

Dosar nr. 4331/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Tumu-Severin. Prin Sentinţa nr. 727/01.07.2014 a 

fost admisă cererea de chemare în judecată.

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

34.
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.

35. 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.

36.
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.

37. 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.

38.
Poltergeist SRL 

CUI 11152462
30.471,68

Debitul a fost stins prin ordinul de compensare nr. 

0939665 din 30.07.2013.

39.
S.C. Electroplast S.A. 

CUI 5027384
7.833,33

Dosar nr. 2480/190/2013 al Judecătoriei Bistriţa. Prin 

Sentinta nr. 5210/ 14.06.2013 a fost admisă acţiunea.

40.

Roşu Simion întreprindere 

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.

41.
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.

42.
Scottio SRL 

CUI 9308013
506,47

Dosar nr. 5870/225/2014 al Judecătoriei Dr. 

Tr.Severin. Prin hotărârea nr.l 182/19.11.2014 a fost 

admisă în parte cererea.

43.
Stoicescu Cătălin 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.

44.
Super Construct SRL 

CUI 4152460
2.333,54

Dosar nr. 4330/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 840/08.09.2014 a 

fost respinsă acţiunea.

45.
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.

46.
Tehnodomus SA 

CUI 5596002
2.477,38

Dosar nr. 5874/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-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.

47. 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.

48. Venere Construction SRL 843,43 Dosar nr. 5873/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-



CUI 27911135 Tumu-Severin. Prin Sentinţa nr. 964 din 30.09.2014 

a fost admisă acţiunea.

49.
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.

50.

West Part Hidraulyc & 

Transmision 

CUI RO 29279389

248,25

Dosar nr. 14257/225/2014 al Judecătoriei Drobeta- 

Turnu-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.

51.
Wireles Market Sistem SRL 

CUI 12271682
3.797,79

Dosar nr. 4329/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-Tumi 

Severin. Declină soluţionarea cauzei Judecătoriei Timi 

prin hotărâre 1970 din 18.02.2015 declina soluţionare: 

cauzei trimitand dosarul la ICCJ pentru stabilirea 

competenţei.

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 Observaţii

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*/al al Curţii de Apel Craiova. 

în cauză urmează a fi formulată cerere de 

repunere pe rol.

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 de administratorul 

judiciar.

Prin Decizia nr. 189/09.07.2015 a fost admis 

recursul de către Curtea de Apel Craiova care a 

stabilit: Admite recursul. Modifică sentinţa. 

Respinge contestaţia Unicredit Ţiriac Bank SA.

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 Mehedinţi 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. 

în cauză urmează a fi formulată cerere de 

repunere pe rol.

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

Prin sentinţa nr. 1006/03.11.2014 a fost respinsă 

contestatia.



suplimentar. In cauză nu a fost declarat recurs.

12. 6902/101/2012/a7 8

Contestaţie formulată de Bau 

Center Vest SRL împotriva 

tabelului suplimentar.

Prin sentinţa nr. 1007/03.11.2014 a fost 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/a8 8

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/al 00

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/al01

Contestaţie tabel definitiv 

formulată de Izometal Magellan 

împotriva creanţei Ital 

Prefabricate

Prin Sentinţa nr. 227/27.04.2015 a Tribunalului 

Mehedinţi a fost admisă acţiunea.

24. 6902/101/2012/al 02
Cerere de ridicare a suspendării 

formulată de BCR SA

Prin sentinţa nr. 151/23.03.2015 a fost admisă 

cererea.

25. 6902/101/2012/al 03

Contestaţie creanţă formulată de 

Tehnorex Glass împotriva 

creanţei Confort SA

Prin sentinţa nr. 212/20.04.2015 a fost respinsă 

contestaţia.

26. 6902/101/2012/al 05
Contestaţie creanţă formulată de 

Interprima SRL

Prin sentinţa nr. 262/18.05.2015 a Tribunalului 

Mehedinţi a fost respinsă contestaţia.

27. 6902/101/2012/al 06

Contestaţie formulată de 

Izometal Magellan prin 

administrator special împotriva 

AJFP Mehedinţi

Prin încheierea de la termenunul din 18.05.2015 

a fost declinată cauza spre secţia de contencios 

administrativ fiscal.

28.

6902/101/2012/a2*/al 

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 n r.1265/2013 din 24.09.2013, pronunţată 

de Curtea de Apel Craiova -  Secţia a Il-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 Il-a Civilă, în dosarul 

nr.6902/101/2012/a2*, înscrierea SC Confort SA 

în tabelul obligaţiilor debitoarei Sc Izometal- 

Magellan SRL cu 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.

29.

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.

30.
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.

31.
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.

32. 6902/101/2012/al 10

Cerere de antrenare răspundere 

formulată de SC Swarco Vicas 

SA Tîrgovişte.

Termen de judecată la 07.09.2015.

33. 6902/101 /2012/a 112

Cerere de antrenare răspundere 

formulată de SC Interprima SRL 

prin Urban şi Asociaţii.

Termen de judecată la 21.09.2015.

34. 6902/101/2012/al 13

Acţiune în constatare formulată 

de administratorul judiciar în 

contradictoriu cu SC Europetrol 

SRL.

Termen de judecată la 05.10.2015.

35. 6902/101/2012/al 14

Contestaţie împotriva măsurilor 

administratorului judiciar 

formulată de Cojocaru Silviu

Termen de judecată la 07.09.2015.

36. 6902/101 /2012/al 15

Contestaţie împotriva măsurilor 

administratorului judiciar 

formulată de Cornu Georgică

Termen de judecată la 07.09.2015.

37. 6902/101/2012/al 16

Contestaţie împotriva măsurilor 

administratorului judiciar 

formulată de Comu Oana Maria

Termen de judecată la 07.09.2015.

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

Termen procedural: 07.09.2015.

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


