
PROCES - VERBAL AL ADUN� RTI CRED ITORILOR  
Nr. 73/14.10.2015

Debitor: SC Izometal - Magellan SRL 
Sediul: Drobcta Turnu Severin, Str. I.C. Br� tianu 
nr. 11, parter, camera 2, jude� ul Mehedin� i 
CUI/CNP:
6 6 3 3 3 1 1

Date privind dosarul:
Num � r dosar: 6902/101/2012 
Tribunalul: Mehedin� i
Sec� ia: a II - a Civil� , de Contencios Administrativ 
� i Fiscal
Judcc� tor sindic: Dinu Nadia Silvia

încheiat ast� zi, Orele
1 1 0 0 1 1 0

la sediul YNA CONSULTING SPRL situat in loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. luliu Maniu, nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedin� i, cu ocazia întrunirii Adun� rii Creditorilor debitorului men� ionat mai 
sus convocat�  în conformitate cu prevederile art. 13 � i urm� toarele din Legea privind procedura 
insolven� ei, convocarea a fost publicat�  în Buletinul Procedurilor de Insolvent�  nr. 16271/29.09.2015.

ORDINEA DE ZI
Ordinea dc zi a Adun� rii creditorilor debitorului SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL:
1. Alegerea Comitetului Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, format din 5 membrii, 
dintre cei cu crean� e garantate, bugetare � i chirografare, ale� i dintre primii 20 de creditori în 
ordinea valorii, care se ofer�  voluntar, potrivit art. 16 alin. (4)2 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolven� ei._____________________________ _______________________________________________

DESF � � URAREA � EDIN � EI ADUN A R II CRED ITORILOR:
Participare:

La � edin� a Adun � rii Creditorilor SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL convocat�  � i prezidat�  de c� tre 
administratorul judiciar în data de 14.10.2015, orele 1430, s-a prezentat reprezentantul urm� torului 
creditor:
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administra� ia Jude� ean�  a Finan� elor Publice Mehedin� i, reprezentat� prin 
dnul. Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul dc serviciu permanent nr. M H 49.697/03.06.2014, 
care de� ine o crean� �  în procent de 18,07360% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� .
Au trimis puncte de vedere în scris urm� torii creditori:
1. Banca Comercial�  Român�  SA, reprezentat� prin dna. Laura Nec� ulescu, în calitate de � ef 
departament, prin dl. Râul Nicodim, in calitate de Manager Recuperare � i prin dl. Remus Rusu, în calitatc 
de consilier juridic, punct dc vedere scris cu adresa nr. DRPC 1022/09.10.2015, care de� ine o crean� �  în 
procent de 24,74749% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� ;
2. SC Marfin Leasing IFN (România) SA, reprezentat�  prin dna. Alina Zanfir, în calitate de Director 
General Adjunct � i prin dna. Raluca Fiscu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa 
nr. 8036/14.10.2015, care de� ine o crean� �  în procent de 0,84975% din totalul crean� clor înscrisc la masa 
credal� ;
3. Piraeus Bank Romania SA, reprezentat�  prin dl. Bogdan Movila, în calitate de Director Adjunct 
Direc� ie Direc� ia Recuperare Credite Persoane Juridice � i prin dna. Cristina Beraru, în calitate de � ef 
Departament Workout Persoane Juridice, punct de vedere scris cu adresa nr. 28114/01.10.2015, care 
de� ine o crean� �  în procent de 4,47996% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� ;
4. Marfin Bank (Romania) SA, reprezentat� prin dl. Drago�  Patru, în calitate de Coordonator Serviciu 
Litigii � i prin dna. Cristina Grigorescu, în calitate de Consilier Juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 
L/CG/20151007/07/10.2015, care de� ine o crean� �  în procent de 0,93918% din totalul crean� elor înscrise



la masa credal� ;
5. Banca de Export-Import a României Eximbank SA, atât în nume � i cont propriu, cât � i în numele 
� i contul Statului Român, reprezentat� prin dl. Claudiu Ciocîrlan, în calitate dc director, prin dl. Mrius 
Iulian Armegioiu, în caliatate de � ef Departament Recuperarc Crean� e � i prin dna. Elena Mocanu, în 
calitate de Specialist recuperare crean� e, punct de vedere scris cu adresa nr. 10335/13.10.2015, care de� ine
o crean� �  în procent de 12,18355% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� .______________________ ___

Cvorum:
Administratorul judiciar constat�  c�  Adunarea Creditorilor este legal întrunit� , fiind îndeplinite cerin� ele 
art. 15 alin. (1) � i (2) din Legea privind procedura insolven� ei, respectiv sunt prezen� i sau au trimis puncte 
dc vedere în scris creditori ale c� ror crean� e însumate s�  reprezinte peste 30% din valoarea total�  a 
crean� clor împotriva averii debitorului. Sunt prezen� i sau au transmis puncte de vedere în scris creditori 
ale c� ror crean� e însumate reprezint�  61,27353% din valoarea total�  a crean� elor împotriva averii 
debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul preliminar rectificat VI al crean� elor 
împotriva debitorului depus la grefa Tribunalului Mehedin� i � i afi� at la data de 11.06.2015 � i care a fost 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolven� �  nr. 10704/11.06.2015, drept pentru care se trece la
discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi._______________________________________________ _____ ______

Discutarea ordinii dc zi:
Cu privire la unicul punct al ordinii de zi, respectiv, alegerea Comitetului Creditorilor debitoarei 
SC Izometal-MageJlan SRL, format din 5 membrii, dintre cei cu crean� e garantate, bugetare � i 
chirografare, ale� i dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii, care se ofer�  voluntar, potrivit 
art. 16 alin. (4)2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven� ei;
Se d�  cuvântul reprezentan� ilor creditorilor prezen� i pentru a-� i exprima punctul de vedere:
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administra� ia Jude� ean�  a Finan� elor Publice Mehedin� i, reprezentat� prin 
dnul. Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697/03.06.2014, 
care de� ine o crean� �  în procent de 18,07360% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , prezint�  
urm� torul punct de vedere: î� i manifest�  disponibilitatea de a face parte din Comitetul Creditorilor, 
propune ca Pre� edinte al Comitetului Creditorilor pe creditoarea BCR SA, având crean� a cea mai mare si 
subscrie la punctul de vedere al creditorului EximBank SA.
Au trimis puncte dc vedere în scris urm � torii creditori:
1. Banca Comercial�  Român�  SA, reprezentat�  prin dna. Laura Nec� ulescu, în calitate de � ef 
departament, prin dl. Râul Nicodim, în calitate de Manager Recuperare � i prin dl. Remus Rusu, în calitate 
de consilier juridic, care de� ine o crean� �  în procent de 24,74749% din totalul crean� elor înscrise la masa 
credal�. a depus punct de vedere scris cu adresa nr. DRPC 1022/09.10.2015, prin care precizeaz� : BCR 
voteaz�  „pentru“ alegerea Comitetului Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, formal din 5 
membrii, dintre cei cu crean� e garantate, bugetare � i chirografare, ale� i dintre primii 20 de creditori în 
ordinea valorii, astfel:
1. BCR (garantat);
2. ANAF - AJFP (bugetar);
3. Eximbank (garantat/bugetar);
4. Marfin Bank Romania SA (garantat);
5. Piraeus Bank (garantat/chirografar).
în ceea ce prive� te desemnarea � i exercitarea atribu� iilor ce revin pre� edintelui comitetului creditorilor, 
BCR î� i exprim�  op� iunea pentru asumarea pozi� iei de Pre� edinte, în calitate de creditor, având crean� a 
cea mai mare dintre cele înregistrate în tabelul de crean� e.
2. SC Marfin Leasing IFN (România) SA, reprezentat�  prin dna. Alina Zanfir, în calitate de Director 
General Adjunct � i prin dna. Raluca Fiscu, în calitate dc consilier juridic, care de� ine o crean� �  în procent 
de 0,84975% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 
8036/14.10.2015, prin care precizeaz� : voteaz�  pentru desemnarea creditorului Marfin Bank Romania � A 
în calitate de Pre €̂dinte q} Comitetului/Creditorilor. In ceea ce prive� te ceilal� i membrii ai comitetulu|/v�  

/ .  /  *



rug� m sâ face� i aplicarea dispozi� iilor legale;
3. Piraeus Bank Romania SA, reprezentat� prin dl. Bogdan Movila, in calitate de Director Adjunct 
Direc� ie Direc� ia Recuperare Credite Persoane Juridice � i prin dna. Cristina Beraru, în calitate dc � ef 
Departament Workout Persoane Juridice, care de� ine o crean� �  în procent de 4,47996% din totalul 
crean� elor înscrise la masa credal� , a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 28114/01.10.2015, prin 
care precizeaz� : Piraeus Bank Romania SA se ofer�  sâ fac�  parte din Comitetul Creditorilor debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL;
4. Marfin Bank (Romania) SA, reprezentat�  prin dl. Drago�  Patru, în calitate de Coordonator Serviciu 
Litigii � i prin dna. Cristina Grigorescu, în calitate de Consilier Juridic, care de� ine o crean� �  în procent de
0.93918. din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 
L/C-G/20151007/07.10.2015, prin care precizeaz� : solicit�  s�  fac�  parte din Comitetul Creditorilor. 
Totodat� se ofer�  s�  fie numi� i Pre� edinte al Comitetului Creditorilor. în ceea ce prive� te componen� a 
Comitetului Creditorilor, solicit�  se se procedeze potrivit art. 16 din Legea 85/2006 privind procedura 
insolven� ei;
5. Banca de Export-Import a României Eximbank SA, atât în nume � i cont propriu, cât � i în numele 
� i contul Statului Român, reprezentat� prin dl. Claudiu Ciocîrlan, în calitate de director, prin dl. Mrius 
Iulian Armegioiu, în caliatate de � ef Departament Recuperare Crean� e � i prin dna. Elena Mocanu. în 
calitatc de Specialist recuperare crean� e, care de� ine o crean� �  în procent de 12,18355% din totalul 
crean� elor înscrise la masa credal� , a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 10335/13.10.2015, prin 
care precizeaz� :
a). EximBank î� i manifest�  inten� ia de a face parte din Comitetul Creditorilor în conformitate cu 
dispozi� iile art. 16 alin. (4) din Legea 85/2006, în calitate de membru;
b). Exim Bank propune � i voteaz�  pozitiv pentru un Comitet al Creditorilor format din 5 membrii, cu 
respectarea dispozi� iilor art. 16 alin. (4) din legea special referitoare la valoarea crean� ei, existen� a 
inten� iei voluntare a creditorilor privind de a face parte din Comitetul Creditorilor, îndeplinirea de c� tre 
creditorii desemna� i în calitate de membrii, a criteriilor de reprezentativitate cerute de lege pentru 
formarea comitetului;
c). F.ximBank propune � i voteaz�  o componen� �  a Comitetului Creditorilor format�  din creditoarele: BCR 
SA, EximBank, AJFP Mehedin� i, Marfin Bank Romania SA � i Piraeus Bank Romania SA;
d). EximBank propune � i voteaz�  desemnarea creditoarei BCR SA în func� ia de Pre� edinte al Comitetului 
Creditorilor. __________ ______________________

Hot� râri:
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, convocat�  de c� tre administratorul 
judiciar la data de 14.10.2015, ora 1430, cu un proccnt de 55,00464% din totalul crean� elor înscrise 
la masa credal� , respectiv cu un procent de 89,76901% din totalul creditorilor prezen� i sau cei care 
au transmis un punct dc vedere în scris, hot� r� � te componen� a Comitetului Creditorilor debitoarei 
SC Izometal-Magellan SRL, dup�  cum urmeaz� :
1. BCR (garantat) - Pre� edinte;
2. DGRFP Craiova - AJFP Mehedin� i (bugetar) - Membru;
3. Eximbank (garantat/bugetar) - Membru;
4. Marfin Bank Romania SA (garantat) - Membru;
5. Piraeus Bank (garantat/chirografar) - Membru. __________________________________________

Num � r de exemplare:
Prezentul proces - verbal a fost încheiat în � apte (7) exemplare, din care câte 1 exemplar pentru creditorii 
prezen� i � i pentru cei care au transmis punct de vedere în scris, I exemplar pentru administratorul judiciar 
� i 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. /



Semn� turi:
Administratori judiciari asocia� i:
YNA CONSULTING SPRL 
prin MOTOI GOGU
(nume $i prenumele reprezentantul iu 
Adm inistratoru lui/l ich idatoru lui)
CONSULTANT INSOLVEN� �  SPRL 
prin POPESCU EM IL ................................
(numele � j prenumele reprezentantului 
Adm inistratoru lu i/lich idatorulu i)

Pentru creditori:
D.G.R.F.P. Craiova - Administra� ia Jude� ean�  a
Finan� elor Publice Mehedin� i
(num e $i prenum e I

Banca Comercial�  Român�  SA
(nume � i prenume)

Marfin Leasing (România) IFN SA
(num e � i prenume)

delegat Popescu Aurel
(în  c a liL itc  de)

� ef departament Laura Nec� ulescu 
Manager Recuperare Râul Nicodim 

consilier juridic Remus Rusu
(în  calitate de)

Director General Adjunct Alina Zantlr 
Consilier Juridic Raluca Fiscu

(în  calitate de)

i  ?  - �  ‘stintifitura � i � ta� tam pil � )

punct de vedere scris
(semn � tur �  � i � tam pil � )

punct de vedere scris
(semn � tur �  � i � tam pil � )

’iraeus Bank Romania SA
(num e � i prenume)

Director Adjunct Direc� ie Bogdan Movila 
SefDepartament Cristina Beraru

(în  calitate de)
punct de vedere scris

(semn � tur �  � i � tam pil � )

Marfin Bank Romania SA
(num e � i prenume)

Coordonator Serviciu Litigii Dragos P� tru 
Consilier Juridic Cristina Grigorescu

(în  eatitatc de)
punct de vedere scris

(semn � tur �  � i � tam pil � )

Banca de Export-lmport a României
Exim Bank SA. SefDepartament Recuperare Crean� e Marius Iulian Armegioiu
atât în nume � i cont propriu, Specialiast recuperare crean� e Elena Mocanu
cât � i în numele � i în contul statului român director Claudiu Ciorîrlan punct de vedere scris
_________ (num e � i prenume)______________________________________________________ [în calitate de)_____________________ _______________ (semn � tur �  � i � tam pil � )

Anexa - DENUMIREA CRED ITORILOR PARTICIPAN � I LA ADUNAREA CREDITORILOR  
� l SEMN� TURA REPREZENTAN � ILOR CRED ITORILOR LA 

ADUNAREA CRED ITORILOR DEBITORULUI 
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL 

desf� � urat�  ast� zi, 14.10.2015, ora 14:30 la sediul YNA CONSULTING SPRL, 
situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta Turuu Severin, jud.

Mehedin� i
Nr.
Cri.

Denumirea/numele � i 
prenumele creditorului

Numele � i prenumele 
reprezentantului 

creditorilor

Calitatea
reprezentantului

creditorului

/
Semn� tura /

1.
D.G.R.F.P. Craiova - 
Administra� ia Jude� ean�  a 
Finan� elor Publice Mehedin� i

Popescu Aurel delegat ,i i /  

H a *



2. Banca Comercial�  Român�  SA

LauraNec� ulescu 

Râul Nicodim

Remus Rusu

� ef departament

Manager
Recuperare

Consilier juridic

punct de vedere 
scris

3. Marfin Leasing (România) IFN 
SA

Alina Zanfir 

Raluca Fiscu

Director 
GencralAdjunct 
Consilier Juridic

punct de vedere 
scris

4. Piraeus Bank Romania SA
Bogdan Movila 

Cristina Beraru

Director 
Adjunct Direc� ie 
� ef Departament

punct de vedere 
scris

5. Marfin Bank Roman� a SA
Drago�  Patru 

Crsitina Grigorescu

Coordonator 
Serviciu Litigii

Consilier Juridic

punct de vedere 
scris

6.

Banca de Export-lmport a 
României Eximbank SA, atât in 
nume � i cont propriu, cât � i în 
numele � i contul Statului 
Român

Claudiu Ciocîrlan

Marîus Iulian 
Armegioiu

Hiena Mocanu

Director

� ef Departament 
Recupcrare 

Crean� e

Specialist
recuperare

crean� e

punct de vedere 
scris


