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Tribunalul Mehedinti 

Dosar nr. 6902/101/2012

Termen: 18.01.2016 

Societatile profesionale de insolventa

cu sediul procesual ales în 

judeţul Mehedinţi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare 

0649, cod de identificare fiscală 

coordonator ec. Popescu Emil

Drobeta Turnu Severin, str. Marasesti, nr. 18, judetul Mehedinti

in Registrul Formelor de Organizare                                                                                          

II sub nr. 0213, cod de identificare fiscală 21146590, reprezentată legal prin 

asociat coordonator ec. Motoi Gogu

debitoarei SC IZOMETAL MAGELLAN SRL

 

In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea 85/2006 privind 

procedura insolventei, administratorul judiciar al SC IZOMETAL

MAGELLAN SRL notifica urmatoarele:

1. A fost formulata cerere de 

procedurii de faliment impotriva

in temeiul dispozitiilor art. 

depusa la grefa Tribunalului Mhedinti la data de 05.01.2016.

2. Administratorul 

intocmit un raport suplimentar prin care a indicat motivele care nu permit 

reorganizarea debitoarei SC IZOMETAL

a in procedura de faliment 
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Dosar nr. 6902/101/2012 

 
Domnule Presedinte, 

 

Societatile profesionale de insolventa Consultant Insolven

cu sediul procesual ales în mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 

, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare 

, cod de identificare fiscală 31215824, reprezentată legal prin asociat 

Popescu Emil si Yna Consulting SPRL, cu sediul in 

Drobeta Turnu Severin, str. Marasesti, nr. 18, judetul Mehedinti, inregistrata 

in Registrul Formelor de Organizare                                                                                          

, cod de identificare fiscală 21146590, reprezentată legal prin 

Motoi Gogu, in calitate de administrator judiciar al 

MAGELLAN SRL formulam prezenta 

NOTIFICARE 

 

In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea 85/2006 privind 

procedura insolventei, administratorul judiciar al SC IZOMETAL

urmatoarele: 

1. A fost formulata cerere de aprobare a propunerii de deschidere a 

procedurii de faliment impotriva debitoarei SC IZOMETAL MAGELLAN SRL 

in temeiul dispozitiilor art. 59 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, aceasta fiind 

depusa la grefa Tribunalului Mhedinti la data de 05.01.2016. 

2. Administratorul judiciar al SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 

intocmit un raport suplimentar prin care a indicat motivele care nu permit 

ei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL si a propus intrare

 art. 59 alin. (2) din Legea 85/2006. 
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Consultant Insolvență SPRL, 

Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 

, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 

, reprezentată legal prin asociat 

cu sediul in 

, inregistrata 

in Registrul Formelor de Organizare                                                                                          

, cod de identificare fiscală 21146590, reprezentată legal prin 

in calitate de administrator judiciar al 

In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea 85/2006 privind 

procedura insolventei, administratorul judiciar al SC IZOMETAL-

propunerii de deschidere a 

debitoarei SC IZOMETAL MAGELLAN SRL 

) din Legea nr. 85/2006, aceasta fiind 

MAGELLAN SRL a 

intocmit un raport suplimentar prin care a indicat motivele care nu permit 

propus intrare 
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3. Adunarea generala a creditorilor in temeiul dispozitiilor art. 60 alin. 

(2) din Legea 85/2006 a aprobat propunerea administratorului judiciar 

privind intrarea in procedura de faliment 

din creantele prezente la vot

multi creditori detinand impreuna peste 20% din creantele cuprinse in 

tabelul preliminar de creante nu si

de reorganizare al debitoarei.

4. Examinarea cererii de ridicare a dre

IZOMETAL-MAGELLAN SRL se va face la termenul din data de 18.01.2016, 

data la care dumneavoastra urmeaza sa va exprimati un punct de vdere in 

scris sau in mod direct, prin reprezentant legal

celeritate a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege precum si 

realizarea in conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti 

la aceste acte si operatiuni.

Prezenta notificare este publicata in Buletinul Procedurilor de 

Insolventa si pe s

http://www.ynaconsulting.ro

Prezenta notificare este insotita de raportul 

indicat motivele care nu 

MAGELLAN SRL, raport nr. 1436, 

precum si hotararea adunarii creditorilor

BPI nr. 22439/30.12.2015.

    CONSULTANT INSOLVEN

           prin asociat coordonator ec. Popescu Emil

 

      

 

 YNA CONSULTING S.P.R.L.

            prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu
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Adunarea generala a creditorilor in temeiul dispozitiilor art. 60 alin. 

(2) din Legea 85/2006 a aprobat propunerea administratorului judiciar 

privind intrarea in procedura de faliment cu votul titularilor a cel putin 2/3 

din creantele prezente la vot, constatand totodata, faptul ca unul sau mai 

multi creditori detinand impreuna peste 20% din creantele cuprinse in 

tabelul preliminar de creante nu si-au anuntat intentia de a depune un plan 

de reorganizare al debitoarei. 

Examinarea cererii de ridicare a dreptului administrare a SC 

MAGELLAN SRL se va face la termenul din data de 18.01.2016, 

data la care dumneavoastra urmeaza sa va exprimati un punct de vdere in 

scris sau in mod direct, prin reprezentant legal in vederea efectuarii cu 

elor si operatiunilor prevazute de prezenta lege precum si 

realizarea in conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti 

la aceste acte si operatiuni. 

Prezenta notificare este publicata in Buletinul Procedurilor de 

Insolventa si pe site-ul http://consultant-insolventa.ro

http://www.ynaconsulting.ro. 

Prezenta notificare este insotita de raportul suplimentar prin care a 

indicat motivele care nu permit reorganizarea debitoarei SC IZOMETAL

nr. 1436, publicat in BPI nr. 22325/24.12.2015

precum si hotararea adunarii creditorilor nr. 1438/29.12.2015, publicata in 

BPI nr. 22439/30.12.2015. 
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Adunarea generala a creditorilor in temeiul dispozitiilor art. 60 alin. 

(2) din Legea 85/2006 a aprobat propunerea administratorului judiciar 

u votul titularilor a cel putin 2/3 

faptul ca unul sau mai 

multi creditori detinand impreuna peste 20% din creantele cuprinse in 

au anuntat intentia de a depune un plan 

ptului administrare a SC 

MAGELLAN SRL se va face la termenul din data de 18.01.2016, 

data la care dumneavoastra urmeaza sa va exprimati un punct de vdere in 

vederea efectuarii cu 

elor si operatiunilor prevazute de prezenta lege precum si 

realizarea in conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti 

Prezenta notificare este publicata in Buletinul Procedurilor de 

insolventa.ro si 

suplimentar prin care a 

permit reorganizarea debitoarei SC IZOMETAL-

22325/24.12.2015     , 

nr. 1438/29.12.2015, publicata in 

prin asociat coordonator ec. Popescu Emil 


