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Tribunalul Mehedinti 

Dosar nr. 6902/101/2012/a12

Termen: 25.01.2016  

 

 

 Societatile profesionale de insolventa

sediul procesual ales în mun. 
Mehedinţi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare 

cod de identificare fiscală 

coordonator ec. Popescu Emil

Turnu Severin, str. Marasesti, nr. 18, judetul Mehedinti
Formelor de Organizare II 

reprezentată legal prin asociat coordonator ec. 

administrator judiciar al 

formuleaza  

 

 La contestatia formulata de catre reclamanta 

MAGELLAN SRL prin administrator special Neica Florentina 

definitiv de creante intocmit impotriva debitoarei SC Izometal

SRL publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 

21545/14.12.2015, prin care solicitam respingerea contestatiei

formulate, pentru urmatoarele considerente:

 1. Intelegem sa invocam exceptia 

capete de cerere cuprinse in contestatia formulata,  sens in care va 

solicitam sa dispuneti anularea contestatiei ca 

Potrivit art. 197 teza a II

insuficienta a cererii de chemare in judecata, in ipoteza in care aceasta este 

supusa timbrarii, atrage anularea sa, in conditiile legii.

Astfel, in conformitate cu disp. art. 20 alin.2 din Legea nr. 146/1997, 

daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal sau

fost atasata cererii de chemare in judecata, la momentul inregistrarii acesteia, 

instanta va pune in vedere reclamantului sa achite suma datorata pana la 

primul termen de judecata.

Neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit se 

sanctioneaza cu anularea cererii potrivit art. 20 alin.3 din lege.
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Dosar nr. 6902/101/2012/a127 

DOMNULE PRESEDINTE 

 

Societatile profesionale de insolventa Consultant Insolven
mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul 

, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 
cod de identificare fiscală 31215824, reprezentată legal prin asociat 

Popescu Emil si Yna Consulting SPRL, cu sediul in 
Turnu Severin, str. Marasesti, nr. 18, judetul Mehedinti, inregistrata in 

 sub nr. 0213, cod de identificare fiscală 21146590, 
reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu, in calitate de 
administrator judiciar al debitoarei SC IZOMETAL MAGELLAN SRL

INTAMPINARE  

 

La contestatia formulata de catre reclamanta SC IZOMETAL

administrator special Neica Florentina 

intocmit impotriva debitoarei SC Izometal

publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 

21545/14.12.2015, prin care solicitam respingerea contestatiei

formulate, pentru urmatoarele considerente: 

1. Intelegem sa invocam exceptia insuficientei timbrari

capete de cerere cuprinse in contestatia formulata,  sens in care va 

solicitam sa dispuneti anularea contestatiei ca insuficient timbrata.

Potrivit art. 197 teza a II-a C.P.C., netimbrarea sau timbrarea 
e chemare in judecata, in ipoteza in care aceasta este 

supusa timbrarii, atrage anularea sa, in conditiile legii. 
Astfel, in conformitate cu disp. art. 20 alin.2 din Legea nr. 146/1997, 

daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal sau
fost atasata cererii de chemare in judecata, la momentul inregistrarii acesteia, 
instanta va pune in vedere reclamantului sa achite suma datorata pana la 
primul termen de judecata. 

Neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit se 
ioneaza cu anularea cererii potrivit art. 20 alin.3 din lege. 
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Consultant Insolvență SPRL, cu 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul 

sub nr. 0649, 
, reprezentată legal prin asociat 

cu sediul in Drobeta 
, inregistrata in Registrul 

, cod de identificare fiscală 21146590, 
in calitate de 

SC IZOMETAL MAGELLAN SRL 

SC IZOMETAL-

administrator special Neica Florentina la tabelul 

intocmit impotriva debitoarei SC Izometal-Magellan 

publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 

21545/14.12.2015, prin care solicitam respingerea contestatiei 

timbrari a celor doua 

capete de cerere cuprinse in contestatia formulata,  sens in care va 

timbrata. 
a C.P.C., netimbrarea sau timbrarea 

e chemare in judecata, in ipoteza in care aceasta este 

Astfel, in conformitate cu disp. art. 20 alin.2 din Legea nr. 146/1997, 
daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal sau nu a 
fost atasata cererii de chemare in judecata, la momentul inregistrarii acesteia, 
instanta va pune in vedere reclamantului sa achite suma datorata pana la 

Neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit se 
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Exceptia netimbrarii sau insuficientei timbrari a cererii este o exceptie de 
procedura, peremptorie, dar care incepe cu un efect dilatoriu, si absoluta. 

Astfel, aceasta exceptie reprezinta o 
intermediul sau se invoca neregularitatea de ordin procedural vizand 
timbrarea. 

Are un caracter peremptoriu, in sensul ca admiterea acesteia conduce la 
anularea cererii si, ca atare, la impiedicarea judecatii fondului.

Solicitam respectuos Onoratei Instante sa puna in vedere contestatoarei 
sa achite taxa judiciara de timbru si sa depuna dovada la dosarul cauzei sub 
sanctiunea anularii contestatiei.
 2. Invocam exceptia inadmisibilitatii contestatiei motivat de faptul 

ca Legea 85/2006 nu prevede posibilitatea formularii contestatiilor la 

tabelul definitiv de creante, precum si la faptul ca prin contestatia 

formulata se invoca temeiuri juridice ce nu au aplicabilitate in prezenta 

speta. 

 Conform art.75 din Legea nr. 85/2006
depunere a contestatiilor prevazut la art.73 alin.2 (“
la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă a tabelului preliminar, atât în procedura generală, c
simplificată”) si pâna la închiderea procedurii, orice parte interesata poate face 
contestatie împotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta în 
tabelul definitiv de creante, în cazul descoperirii existentei unui fals, do
unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de 
preferinta, precum si în cazul descoperii unor titluri hotarâtoare si pâna atunci 
necunoscute.  
 Din continutul acestui text de lege, rezulta ca, înscrierea în tabelul 
definitiv a unei creante trebuie sa fie urmarea unui fals, dol sau a unei erori 
esentiale descoperite ulterior termenului în care putea 
preliminar si pana la inchiderea procedurii.
 Contestatara nu face dovada faptului ca sunt indeplinit
prevazute de dispozitiile art. 75 din Legea 85/2006 pentru introducerea unei 
contestatii impotriva tabelului definitiv de creante. 
  

3. Pe fondul cauzei, precizam urmatoarele:

 Cu privire la primul capat de cerere

adoptate de administratorul judiciar ce consta in intocmirea tabelului definitiv 
de creante, apreciem ca aceast nu poate fi admis in principal datorita 
nefundamentarii in drept. 
 Mai mult decat atat, contestatoarea intelege sa invoce dispozitiile art. 74 
din Legea 85/2006 “(1) După ce toate contestaţiile la creanţe au fost soluţionate, 
administratorul judiciar/lichidatorul va înregistra, de îndată, la tribunal şi va 
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Exceptia netimbrarii sau insuficientei timbrari a cererii este o exceptie de 
procedura, peremptorie, dar care incepe cu un efect dilatoriu, si absoluta. 

Astfel, aceasta exceptie reprezinta o exceptie de procedura, intrucat prin 
intermediul sau se invoca neregularitatea de ordin procedural vizand 

Are un caracter peremptoriu, in sensul ca admiterea acesteia conduce la 
anularea cererii si, ca atare, la impiedicarea judecatii fondului. 

Solicitam respectuos Onoratei Instante sa puna in vedere contestatoarei 
sa achite taxa judiciara de timbru si sa depuna dovada la dosarul cauzei sub 
sanctiunea anularii contestatiei. 

2. Invocam exceptia inadmisibilitatii contestatiei motivat de faptul 

Legea 85/2006 nu prevede posibilitatea formularii contestatiilor la 

tabelul definitiv de creante, precum si la faptul ca prin contestatia 

formulata se invoca temeiuri juridice ce nu au aplicabilitate in prezenta 

art.75 din Legea nr. 85/2006, dupa expirarea termenului de 
depunere a contestatiilor prevazut la art.73 alin.2 (“Contestaţiile trebuie depuse 

la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura 

”) si pâna la închiderea procedurii, orice parte interesata poate face 
contestatie împotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta în 
tabelul definitiv de creante, în cazul descoperirii existentei unui fals, do
unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de 
preferinta, precum si în cazul descoperii unor titluri hotarâtoare si pâna atunci 

Din continutul acestui text de lege, rezulta ca, înscrierea în tabelul 
finitiv a unei creante trebuie sa fie urmarea unui fals, dol sau a unei erori 

esentiale descoperite ulterior termenului în care putea fi contestat tabelul 
preliminar si pana la inchiderea procedurii. 

Contestatara nu face dovada faptului ca sunt indeplinit
prevazute de dispozitiile art. 75 din Legea 85/2006 pentru introducerea unei 
contestatii impotriva tabelului definitiv de creante.  

3. Pe fondul cauzei, precizam urmatoarele: 

primul capat de cerere, respectiv anularea masurii 
adoptate de administratorul judiciar ce consta in intocmirea tabelului definitiv 
de creante, apreciem ca aceast nu poate fi admis in principal datorita 

 
Mai mult decat atat, contestatoarea intelege sa invoce dispozitiile art. 74 

“(1) După ce toate contestaţiile la creanţe au fost soluţionate, 
administratorul judiciar/lichidatorul va înregistra, de îndată, la tribunal şi va 
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Exceptia netimbrarii sau insuficientei timbrari a cererii este o exceptie de 
procedura, peremptorie, dar care incepe cu un efect dilatoriu, si absoluta.  

exceptie de procedura, intrucat prin 
intermediul sau se invoca neregularitatea de ordin procedural vizand 

Are un caracter peremptoriu, in sensul ca admiterea acesteia conduce la 

Solicitam respectuos Onoratei Instante sa puna in vedere contestatoarei 
sa achite taxa judiciara de timbru si sa depuna dovada la dosarul cauzei sub 

2. Invocam exceptia inadmisibilitatii contestatiei motivat de faptul 

Legea 85/2006 nu prevede posibilitatea formularii contestatiilor la 

tabelul definitiv de creante, precum si la faptul ca prin contestatia 

formulata se invoca temeiuri juridice ce nu au aplicabilitate in prezenta 

, dupa expirarea termenului de 
Contestaţiile trebuie depuse 

la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de 
ât şi în procedura 

”) si pâna la închiderea procedurii, orice parte interesata poate face 
contestatie împotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta în 
tabelul definitiv de creante, în cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau a 
unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de 
preferinta, precum si în cazul descoperii unor titluri hotarâtoare si pâna atunci 

Din continutul acestui text de lege, rezulta ca, înscrierea în tabelul 
finitiv a unei creante trebuie sa fie urmarea unui fals, dol sau a unei erori 

fi contestat tabelul 

Contestatara nu face dovada faptului ca sunt indeplinite conditiile 
prevazute de dispozitiile art. 75 din Legea 85/2006 pentru introducerea unei 

, respectiv anularea masurii 
adoptate de administratorul judiciar ce consta in intocmirea tabelului definitiv 
de creante, apreciem ca aceast nu poate fi admis in principal datorita 

Mai mult decat atat, contestatoarea intelege sa invoce dispozitiile art. 74 
“(1) După ce toate contestaţiile la creanţe au fost soluţionate, 

administratorul judiciar/lichidatorul va înregistra, de îndată, la tribunal şi va 
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avea grijă să fie afişat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creanţelor 
împotriva averii debitorului, arătând suma, prioritatea şi situaţia 
negarantată - a fiecărei creanţe.”
vedere ca acest articol prevede 
catre judecatorul sindic, si nu de catre instanta de control.
 De asemenea, aceste dispozitii se coroboreaza cu prevederile art. 12 alin. 
1 din Legea 85/2006 “(1) Hotărârile judecătorului

executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs.”.
In concluzie, judecatorul sindic a solutionat contestatia formulata, 
acestuia fiind astfel definitiva si executorie

 
 Cu privire la contestatia formulata impotriva creantei Eximbank

sensul ca aceasta a fost inscrisa in tabelul definitiv al creantelor cu o
majorata in valoare de 18.349.100,65 lei fara sa existe un document 
justificativ, administratorul judiciar precizeaza urmatoarele:

� creditorul Banca de Export
depus doua cereri de creanta

debitoarei SC Izometal-Magellan SRL:
 - Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SA in nume si in cont 
propriu pentru suma de 18.365.561,65 lei
 - Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SA in numele si in 
contul Statului Roman pentru su
reprezentand creanta bugetara si 36.478.272 lei creanta garantata.
 Decizia Curtii de Apel Craiova nr. 3/28.10.2013

irevocabil urmatoarele:  
- admite contestatia formulata de Banca de Export

Eximbank SA in nume si in cont propriu
18.349.100,65 lei; 

- admite contestatia formulata de Banca de Export
Eximbank SA in numele si in contul Statului Roman si dispune inscrierea 
acesteia in tabel cu suma de 35.279.101.,19 lei si contravaloarea sumei 
de 1500 Euro reprezentand creanta bugetara si cu suma de 36.478.272 
lei creanta garantata conform dispozitiilor art. 41 ali
85/2006 potrivit Contractului de ipoteca nr. DCCM 631/10555/3 din 
10.08.2011 autentificat sub nr. 897/10/11.2011 si Contractului de 
garantie reala mobiliara fara deposedare asupra stocurilor de materii 
prime si materiale nr. DCCM 631/10555/1
eventuala diferenta creanta bugetara.

 In concluzie, administratorul judiciar
dat eficienta intocmai Deciziei irevocabile nr. 3/28.10.2013

de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr. 6902/101/2012/a2.
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avea grijă să fie afişat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creanţelor 
a averii debitorului, arătând suma, prioritatea şi situaţia - garantată sau 

a fiecărei creanţe.”, insa nici acestea nu pot retinute avand in 
vedere ca acest articol prevede obligativitatea solutionarii contestatiilor de 

, si nu de catre instanta de control. 
De asemenea, aceste dispozitii se coroboreaza cu prevederile art. 12 alin. 

“(1) Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi 

executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs.”. 
judecatorul sindic a solutionat contestatia formulata, 

acestuia fiind astfel definitiva si executorie. 

contestatia formulata impotriva creantei Eximbank

sensul ca aceasta a fost inscrisa in tabelul definitiv al creantelor cu o
majorata in valoare de 18.349.100,65 lei fara sa existe un document 
justificativ, administratorul judiciar precizeaza urmatoarele: 

creditorul Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SA 
depus doua cereri de creanta pentru a fi inscris in tabelul de creante al 

Magellan SRL: 
Import a Romaniei Eximbank SA in nume si in cont 

propriu pentru suma de 18.365.561,65 lei 
Import a Romaniei Eximbank SA in numele si in 

contul Statului Roman pentru suma de 35.279.101,19 lei si 1500 Euro 
reprezentand creanta bugetara si 36.478.272 lei creanta garantata.

Decizia Curtii de Apel Craiova nr. 3/28.10.2013 stabileste in mod 

dmite contestatia formulata de Banca de Export-Import a Rom
Eximbank SA in nume si in cont propriu, deci pentru suma de 

dmite contestatia formulata de Banca de Export-Import a Romaniei 
in numele si in contul Statului Roman si dispune inscrierea 

acesteia in tabel cu suma de 35.279.101.,19 lei si contravaloarea sumei 
de 1500 Euro reprezentand creanta bugetara si cu suma de 36.478.272 
lei creanta garantata conform dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Legea 
85/2006 potrivit Contractului de ipoteca nr. DCCM 631/10555/3 din 
10.08.2011 autentificat sub nr. 897/10/11.2011 si Contractului de 
garantie reala mobiliara fara deposedare asupra stocurilor de materii 
prime si materiale nr. DCCM 631/10555/1 din 10.08.2011 iar pentru 
eventuala diferenta creanta bugetara. 

administratorul judiciar al SC Izometal-Magellan SRL 
dat eficienta intocmai Deciziei irevocabile nr. 3/28.10.2013

de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr. 6902/101/2012/a2. 
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avea grijă să fie afişat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creanţelor 
garantată sau 

, insa nici acestea nu pot retinute avand in 
obligativitatea solutionarii contestatiilor de 

De asemenea, aceste dispozitii se coroboreaza cu prevederile art. 12 alin. 
sindic sunt definitive şi 

judecatorul sindic a solutionat contestatia formulata, solutia 

contestatia formulata impotriva creantei Eximbank, in 
sensul ca aceasta a fost inscrisa in tabelul definitiv al creantelor cu o suma 
majorata in valoare de 18.349.100,65 lei fara sa existe un document 

Import a Romaniei Eximbank SA a 

de creante al 

Import a Romaniei Eximbank SA in nume si in cont 

Import a Romaniei Eximbank SA in numele si in 
ma de 35.279.101,19 lei si 1500 Euro 

reprezentand creanta bugetara si 36.478.272 lei creanta garantata. 
stabileste in mod 

Import a Romaniei 
, deci pentru suma de 

Import a Romaniei 
in numele si in contul Statului Roman si dispune inscrierea 

acesteia in tabel cu suma de 35.279.101.,19 lei si contravaloarea sumei 
de 1500 Euro reprezentand creanta bugetara si cu suma de 36.478.272 

n. 2 din Legea 
85/2006 potrivit Contractului de ipoteca nr. DCCM 631/10555/3 din 
10.08.2011 autentificat sub nr. 897/10/11.2011 si Contractului de 
garantie reala mobiliara fara deposedare asupra stocurilor de materii 

din 10.08.2011 iar pentru 

Magellan SRL a 

dat eficienta intocmai Deciziei irevocabile nr. 3/28.10.2013 pronuntata 
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 Cu privire la cel de

administratorului special al SC Izometal
înscrisă în contestaţia formulată î
Izometal-Magellan SRL privind analiza şi operarea celor  23 de cereri de 
subrogare formulate de salariaţii subscrisei şi diverşi creditori, care au fost 
communicate la dosarul cauzei în data de 06.11.2013, prin
2391/06.11.2013, precizăm următoarele:
 “Cele 23 de cereri de subrogare, formulate de salariaţii subscrisei şi 
diverşi creditori”, nu există în realitate anexate la adresa menţionată, cererile 
de subrogare putând fi făcute de către cesionar şi 
precizează administratorul special.
 În adresa menţionată au fost înscrise un număr de 11 contracte de 
cesiune de creanţă, încheiate între SC Bau Center Vest SRL, în calitate de 
cesionar şi diverşi creditori, în calitate de ceden
 De asemenea, au fost înscrise un număr de 12 cereri de subrogare în 
drepturi formulate de către SC Bau Center Vest SRL, cereri aferente celor 11 
contracte de cesiune de creanţă. Precizăm faptul că, în mod eronat, s
în adresa nr. 2391/06.11.2
întrucât aceasta nu a fost anexată şi nu a existat niciun contract de cesiune, 
care să facă obiectul acestei cereri de subrogare.
 Sumele înscrise în cererile de subrogare, întocmite de către cesionarul 
SC Bau Center Vest SRL, în baza contractelor de cesiune anexate, au fost 
analizate şi înregistrate în Tabelul de creanţe, în categoria creanţelor 
chirografare, acestea regăsindu
 Valoarea totală a cesiunilor de cr
în drepturi de către cesionarul SC Bau Center Vest SRL a fost în sumă totală 
de 40.968.470,56 lei şi se referă la următoarele cesiuni:
 1. Contract de cesiune nr. 5656/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC Izo Oil SRL, în calitate de cedent, 
pentru suma de 3.405.016,02 Ron;
 2. Contract de cesiune nr. 5653/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC Gorno CG SRL, în calitate de 
cedent, pentru suma de 3.844,00 Ron;
 3. Contract de cesiune nr. 5663/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC Bridgeman SRL, în calitate de 
cedent, pentru suma de 639.231,93 Ron;
 4. Contract de cesiune nr. 5651/25.10.2013 încheia
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC G.L. Asisten de Brokeraj SRL, în 
calitate de cedent, pentru suma de 634.201,58 Ron;
 5. Contract de cesiune nr. 5660/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi 
cedent, pentru suma de  22.917.139,28 Ron;
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cel de-al doilea petit subsidiar, respectiv solicitarea 
administratorului special al SC Izometal-Magellan SRL, dna. Neică Florentina, 
înscrisă în contestaţia formulată împotriva Tabelului definitiv al debitoarei SC 

Magellan SRL privind analiza şi operarea celor  23 de cereri de 
subrogare formulate de salariaţii subscrisei şi diverşi creditori, care au fost 
communicate la dosarul cauzei în data de 06.11.2013, prin
2391/06.11.2013, precizăm următoarele: 

Cele 23 de cereri de subrogare, formulate de salariaţii subscrisei şi 
”, nu există în realitate anexate la adresa menţionată, cererile 

de subrogare putând fi făcute de către cesionar şi nu de către cedent aşa cum 
precizează administratorul special. 

În adresa menţionată au fost înscrise un număr de 11 contracte de 
cesiune de creanţă, încheiate între SC Bau Center Vest SRL, în calitate de 
cesionar şi diverşi creditori, în calitate de cedenţi. 

De asemenea, au fost înscrise un număr de 12 cereri de subrogare în 
drepturi formulate de către SC Bau Center Vest SRL, cereri aferente celor 11 
contracte de cesiune de creanţă. Precizăm faptul că, în mod eronat, s
în adresa nr. 2391/06.11.2013 cererea de subrogare nr. 5678/25.10.2013, 
întrucât aceasta nu a fost anexată şi nu a existat niciun contract de cesiune, 
care să facă obiectul acestei cereri de subrogare. 

Sumele înscrise în cererile de subrogare, întocmite de către cesionarul 
Center Vest SRL, în baza contractelor de cesiune anexate, au fost 

analizate şi înregistrate în Tabelul de creanţe, în categoria creanţelor 
chirografare, acestea regăsindu-se în Tabelul definitiv de creanţe la poziţia 44. 

Valoarea totală a cesiunilor de creanţă pentru care s-a cerut subrogarea 
în drepturi de către cesionarul SC Bau Center Vest SRL a fost în sumă totală 
de 40.968.470,56 lei şi se referă la următoarele cesiuni: 

Contract de cesiune nr. 5656/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
în calitate de cesionar şi SC Izo Oil SRL, în calitate de cedent, 

pentru suma de 3.405.016,02 Ron; 
Contract de cesiune nr. 5653/25.10.2013 încheiat între SC Bau 

Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC Gorno CG SRL, în calitate de 
suma de 3.844,00 Ron; 

Contract de cesiune nr. 5663/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC Bridgeman SRL, în calitate de 
cedent, pentru suma de 639.231,93 Ron; 

Contract de cesiune nr. 5651/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC G.L. Asisten de Brokeraj SRL, în 
calitate de cedent, pentru suma de 634.201,58 Ron; 

Contract de cesiune nr. 5660/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi Cornu Georgică, în calitate de 
cedent, pentru suma de  22.917.139,28 Ron; 
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, respectiv solicitarea 
Magellan SRL, dna. Neică Florentina, 

mpotriva Tabelului definitiv al debitoarei SC 
Magellan SRL privind analiza şi operarea celor  23 de cereri de 

subrogare formulate de salariaţii subscrisei şi diverşi creditori, care au fost 
communicate la dosarul cauzei în data de 06.11.2013, prin adresa nr. 

Cele 23 de cereri de subrogare, formulate de salariaţii subscrisei şi 
”, nu există în realitate anexate la adresa menţionată, cererile 

nu de către cedent aşa cum 

În adresa menţionată au fost înscrise un număr de 11 contracte de 
cesiune de creanţă, încheiate între SC Bau Center Vest SRL, în calitate de 

De asemenea, au fost înscrise un număr de 12 cereri de subrogare în 
drepturi formulate de către SC Bau Center Vest SRL, cereri aferente celor 11 
contracte de cesiune de creanţă. Precizăm faptul că, în mod eronat, s-a înscris 

013 cererea de subrogare nr. 5678/25.10.2013, 
întrucât aceasta nu a fost anexată şi nu a existat niciun contract de cesiune, 

Sumele înscrise în cererile de subrogare, întocmite de către cesionarul 
Center Vest SRL, în baza contractelor de cesiune anexate, au fost 

analizate şi înregistrate în Tabelul de creanţe, în categoria creanţelor 
se în Tabelul definitiv de creanţe la poziţia 44. 

a cerut subrogarea 
în drepturi de către cesionarul SC Bau Center Vest SRL a fost în sumă totală 

Contract de cesiune nr. 5656/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
în calitate de cesionar şi SC Izo Oil SRL, în calitate de cedent, 

Contract de cesiune nr. 5653/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC Gorno CG SRL, în calitate de 

Contract de cesiune nr. 5663/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC Bridgeman SRL, în calitate de 

t între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC G.L. Asisten de Brokeraj SRL, în 

Contract de cesiune nr. 5660/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Cornu Georgică, în calitate de 



 
                     

   YNA  
         Consulting 
 

 6. Contract de cesiune nr. 5655/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC Full Print Banat SRL, în calitate 
de cedent, pentru suma de 1.896.083
 7. Contract de cesiune nr. 5657/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC Real
de cedent, pentru suma de 1.697.956,37 Ron;
 8. Contract de cesiune nr. 5659/25.10.2013 încheiat 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC G.L. Steel Confort SRL, în 
calitate de cedent, pentru suma de 1.417.679,23 Ron;
 9. Contract de cesiune nr. 5654/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC G.L
calitate de cedent, pentru suma de 2.478.791,87 Ron;
 10. Contract de cesiune nr. 5658/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC GM.C.T. Metal TM SRL, în 
calitate de cedent, pentru suma de 5.878
 11. Contract de cesiune nr. 5661/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC C&C TM Sport SRL, în calitate 
de cedent, pentru suma de 278,64 Ron.
 În Tabelul definitiv de creanţe creditorul SC Bau Center Ves
înscris la poziţia 44 în categoria creanţelor chirografare cu suma totală de 
45.428.222,17 lei, din care suma de 22.435.000,00 lei este înscrisă sub 
condiţie potrivit Sentinţei nr. 688/2014 pronunţată în dosarul nr. 
6902/101/2012/a2*/a1. 
 Pentru toate aceste considerente de fapt si de drept, solicitam 

admiterea exceptiilor invocate iar in situatia in care veti intelege sa 

treceti peste acestea, pe fondul cauzei solicitam respingerea contestatiei 

ca nefondata. 

 

 Cu cheltuieli de judecata

 

    CONSULTANT INSOLVEN

           prin asociat coordonator ec. Popescu Emil

 

      

 

 YNA CONSULTING S.P.R.L.

            prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu
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Contract de cesiune nr. 5655/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC Full Print Banat SRL, în calitate 
de cedent, pentru suma de 1.896.083,22 Ron; 

Contract de cesiune nr. 5657/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC Real-Ro Project SRL, în calitate 
de cedent, pentru suma de 1.697.956,37 Ron; 

Contract de cesiune nr. 5659/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC G.L. Steel Confort SRL, în 
calitate de cedent, pentru suma de 1.417.679,23 Ron; 

Contract de cesiune nr. 5654/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC G.L. Group Met
calitate de cedent, pentru suma de 2.478.791,87 Ron; 

Contract de cesiune nr. 5658/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC GM.C.T. Metal TM SRL, în 
calitate de cedent, pentru suma de 5.878.248,42 Ron; 

Contract de cesiune nr. 5661/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC C&C TM Sport SRL, în calitate 
de cedent, pentru suma de 278,64 Ron. 

În Tabelul definitiv de creanţe creditorul SC Bau Center Ves
înscris la poziţia 44 în categoria creanţelor chirografare cu suma totală de 
45.428.222,17 lei, din care suma de 22.435.000,00 lei este înscrisă sub 
condiţie potrivit Sentinţei nr. 688/2014 pronunţată în dosarul nr. 

toate aceste considerente de fapt si de drept, solicitam 

admiterea exceptiilor invocate iar in situatia in care veti intelege sa 

treceti peste acestea, pe fondul cauzei solicitam respingerea contestatiei 

Cu cheltuieli de judecata. 

CONSULTANT INSOLVENȚĂ S.P.R.L.

prin asociat coordonator ec. Popescu Emil

YNA CONSULTING S.P.R.L. 

prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu
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Contract de cesiune nr. 5655/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC Full Print Banat SRL, în calitate 

Contract de cesiune nr. 5657/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Ro Project SRL, în calitate 

între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC G.L. Steel Confort SRL, în 

Contract de cesiune nr. 5654/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
. Group Met-Car SRL, în 

Contract de cesiune nr. 5658/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC GM.C.T. Metal TM SRL, în 

Contract de cesiune nr. 5661/25.10.2013 încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL, în calitate de cesionar şi SC C&C TM Sport SRL, în calitate 

În Tabelul definitiv de creanţe creditorul SC Bau Center Vest SRL este 
înscris la poziţia 44 în categoria creanţelor chirografare cu suma totală de 
45.428.222,17 lei, din care suma de 22.435.000,00 lei este înscrisă sub 
condiţie potrivit Sentinţei nr. 688/2014 pronunţată în dosarul nr. 

toate aceste considerente de fapt si de drept, solicitam 

admiterea exceptiilor invocate iar in situatia in care veti intelege sa 

treceti peste acestea, pe fondul cauzei solicitam respingerea contestatiei 

Ă S.P.R.L. 

prin asociat coordonator ec. Popescu Emil 

prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu 


