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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 81, data emiterii: 15.01.2016 

1.Date privind dosarul: nr. dosar 6902/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Izometal-Magellan SRL, cod de identificare fiscală 6633311, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
I. C. Brătianu, nr. 11, parter, camera 2, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/276/2012. 
4. Administrator judiciar, asociaţi prin contract: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. 
înregistrare RFO II - 0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în 
tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, reprezentată de Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă 
SPRL, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de 
identificare fiscală 31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0649, reprezentată de Popescu 
Emil, cu sediul ales pentru comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, tel/fax 
0252/328293 şi 0252/354399. 
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar, asociaţi prin 
contract, ai debitorului SC Izometal-Magellan SRL, prin încheierea din data de 23.08.2012, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6902/101/2012, reprezentate legal prin 
Motoi Gogu şi Popescu Emil, în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii 
sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în număr de 23 (douăzecişitrei) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile 

art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Izometal-Magellan SRL 
Număr dosar 6902/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia. 
Temei juridic: art. 121 alin. 1 din Legea 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. 21994/18.12.2015, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 75, din data de 16.12.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 75, din data de 16.12.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-urile 
administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
De asemenea, cu adresa nr. 615/17.12.2015, administratorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
17.12.2015, 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 85/2006 privind procedura insolvenţei, nr. 75, din data de 16.12.2015, însoţit de documentele care au stat la 
baza întocmirii acestui raport, înscrise în opisul anexat la raport, conform dovezii anexate. 
Administratorul judiciar a procedat la afişarea Tabelului definitiv al creanţelor împotriva debitoarei SC Izometal-
Magellan SRL la sediul debitoarei din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi. 
În vederea valorificării bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, imobile scoase la 
vânzare în baza Sentinţei 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/a109, prin care s-a 
dispus ridicarea suspendării acţiunilor pentru realizarea creanţei şi valorificarea imediată a bunurilor debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, aflate în garanţia creditorului Piraeus BankRomania SA, respectiv: 
1. proprietate imobiliară – teren cu construcţii industriale – situată în Timişoara, str. A. Bacalbaşa, nr. 2/C, jud. Timiş, 
zona Fridorf – Calea Şagului, formată din teren în suprafaţă de 6.000 mp şi construcţii industriale după cum urmează: 
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; 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; imobil situat în Timişoara, str. Bacalbasa nr. 2/C, zona Freidorf Timişoara, înscris în CF 421211 
Timişoara, nr. cad. 649/b/1/4, 649/b/2/4, 650/a/4/2, constând în teren intravilan cu suprafaţa de 3000 mp, respectiv nr. 
cad. C1, 650/a/4/2, constând în construcţii depozitare-utilaje tipografice, la pretul de pornire a licitatiei de 275.700,00 
euro, valoarea nu include TVA; 
2. proprietate imobiliară de tip – magazin, CF 410222 – C1 – U1 – Timişoara; compartimentul I - magazin, CF 402207 
– C1 – U1 – Moşniţa Nouă; incinta I, CF 409541 – Moşniţa Nouă; construcţii incinta I, CF 411367 - Moşniţa Nouă; 
incinta I cu spaţii showroom la parter şi etaj I, etaj II birouri situate în localitatea Timişoara, str. Calea Buziaşului, nr. 
11, judeţul Timiş, la pretul de pornire a licitatiei de 1.871.000,00 euro, valoarea nu include TVA; 
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3. proprietate imobiliară - teren şi casă - situată în loc. Timişoara, str. Albinelor, nr. 110/A, județul Timiş, CF 419597 
Timişoara, formată din teren în suprafaţă de 1820 mp, având nr. cadastral 3491/1/1/1, înscris în CF 419597 Timişoara, 
cu constructia C1 care consta din Corpul"A" - casa in regim de inaltime S+P+M - aria construita la sol 259 mp, 
Corpul"B" - garaj cu 2 garsoniere in regim de inaltime P - aria construita la sol 131,67 mp si corpul"C" - anexa lemne - 
aria construita la sol 44,64 mp. Total Constructia C1 aria construita la sol = 435,31mp, având nr. cadastral 3491/1/1/1-
C1, înscris în CF 419597 Timişoara, la pretul de pornire a licitatiei de 317.000,00 euro, valoarea nu include TVA, 
administratorul judiciar a procedat la publicarea anunţurilor de vânzare a bunurilor imobile, la preţurile înscrise în 
rapoartele de evaluare, conform regulamentelor de vânzare aprobate în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 
17.09.2015, în ziarul de circulaţie naţională Jurnalul Naţional din data de 12.12.2015, în ziarul de circulaţie naţională 
Adevărul din data de 18.12.2015 şi în ziarul local Timişoara din data de 18.12.2015, 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 
05.01.2016, ora 1400, iar în cazul în care bunurile imobile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi 
condiţii, la data de 12.01.2016, ora 1400, la data de 19.01.2016, ora 1400, respectiv la data de 02.02.2016, ora 1400. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a achitat factura nr. 0460/17.12.2015 în sumă de 675,00 lei, cu OP nr. 
231/18.12.2015 către Metropolitan Maxpress Adv SRL şi factura nr. 1493/18.12.2015 în sumă de 1.332,00 lei către SC 
Piaţa Severineană SRL cu OP nr. 3/11.01.2016, conform dovezilor anexate. 
În vederea valorificării bunurilor imobile aflate în proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan, grevate de sarcini în 
favoarea Piraeus Bank Romania SA, respectiv: 
1. proprietate imobiliară – teren cu construcţii industriale – situată în Timişoara, str. A. Bacalbaşa, nr. 2/C, jud. Timiş, 
zona Fridorf – Calea Şagului, formată din teren în suprafaţă de 6.000 mp şi construcţii industriale după cum urmează: 
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; 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; imobil situat în Timişoara, str. Bacalbasa nr. 2/C, zona Freidorf Timişoara, înscris în CF 421211 
Timişoara, nr. cad. 649/b/1/4, 649/b/2/4, 650/a/4/2, constând în teren intravilan cu suprafaţa de 3000 mp, respectiv nr. 
cad. C1, 650/a/4/2, constând în construcţii depozitare-utilaje tipografice, la pretul de pornire a licitatiei de 275.700,00 
euro, valoarea nu include TVA; 
2. proprietate imobiliară de tip – magazin, CF 410222 – C1 – U1 – Timişoara; compartimentul I - magazin, CF 402207 
– C1 – U1 – Moşniţa Nouă; incinta I, CF 409541 – Moşniţa Nouă; construcţii incinta I, CF 411367 - Moşniţa Nouă; 
incinta I cu spaţii showroom la parter şi etaj I, etaj II birouri situate în localitatea Timişoara, str. Calea Buziaşului, nr. 
11, judeţul Timiş, la pretul de pornire a licitatiei de 1.871.000,00 euro, valoarea nu include TVA; 
3. proprietate imobiliară - teren şi casă - situată în loc. Timişoara, str. Albinelor, nr. 110/A, județul Timiş, CF 419597 
Timişoara, formată din teren în suprafaţă de 1820 mp, având nr. cadastral 3491/1/1/1, înscris în CF 419597 Timişoara, 
cu constructia C1 care consta din Corpul"A" - casa in regim de inaltime S+P+M - aria construita la sol 259 mp, 
Corpul"B" - garaj cu 2 garsoniere in regim de inaltime P - aria construita la sol 131,67 mp si corpul"C" - anexa lemne - 
aria construita la sol 44,64 mp. Total Constructia C1 aria construita la sol = 435,31mp, având nr. cadastral 3491/1/1/1-
C1, înscris în CF 419597 Timişoara, la pretul de pornire a licitatiei de 317.000,00 euro, valoarea nu include TVA; 
la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, au fost organizate 
licitaţii, la preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 14.09.2015, 
după cum urmează: la data de 05.01.2016, ora 1400 şi la data de 12.01.2016, ora 1400. 
Conform proceselor verbale de licitaţie din data de 05.01.2016, ora 1400 şi din data de 12.01.2016, 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 19.01.2016, ora 1400. 
În vederea valorificării bunurilor imobile rămase nevalorificate din patrimoniul debitoarei, bunuri scoase la vânzare în 
baza Sentinţei nr. 151/2015 din şedinţa publică din data de 23.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul 
nr. 6902/101/2012/a102, rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare la data de 22.06.2015, 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, la preţuri reduse cu 40% faţă de 
preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 18.08.2015, 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 54.360,00 euro, valoarea nu include TVA; 
2. 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 pretul de pornire a licitatiei de 618.360,00 euro, valoarea nu include TVA,  
la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, au fost organizate 
licitaţii, după cum urmează: la data de 22.12.2015, ora 1400, la data de 29.12.2015, ora 1400, la data de 05.01.2016, ora 
1400 şi la data de 12.01.2016, ora 1400. 
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Conform procesulor verbale din data de 22.12.2015, ora 1400, din data de 29.12.2015, ora 1400, din data de 05.01.2016, 
ora 1400 şi din data de 12.01.2016, 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 19.01.2016, 
ora 1400. 
De asemenea, în vederea valorificării bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
imobile scoase la vânzare în baza Sentinţei nr. 151/2015 din şedinţa publică din data de 23.03.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a102, rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare la data de 
22.06.2015, 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, 
respective bunuri mobile constând în stocul de marfă la preţurile de pornire a licitaţie reduse cu 40% faţă de preţurile 
stabilite în raportul de evaluare, în valoare totală de 16.950,25 lei exclusiv TVA, conform regulamentului de vânzare 
aprobat în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 18.08.2015, la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea 
Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, au fost organizate licitaţii, după cum urmează: la data de 22.12.2015, 
ora 1400, la data de 29.12.2015, la data de 05.01.2016, ora 1400 şi la data de 12.01.2016, ora 1400. 
Conform procesulor verbale din data de 22.12.2015, ora 1400, din data de 29.12.2015, ora 1400, din data de 05.01.2016, 
ora 1400 şi din data de 12.01.2016, 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 19.01.2016, 
ora 1400. 
Au fost încheiate următoarele contracte de asistenţă juridică: 
- Contractul de asistenţă juridică nr. 04/26.10.2015 încheiat între Cabinet de Avocat Popescu Lelia-Larisa, în calitate de 
avocat şi SC Izometal-Magellan SRL, prin administrator judiciar, în calitate de client, obiectul contractului fiind 
„redactare apărări, cereri, asistenţă şi reprezentare juridică“ în dosarul nr. 6902/101/2012/a121; 
- Contractul de asistenţă juridică nr. 05/26.10.2015 încheiat între Cabinet de Avocat Popescu Lelia-Larisa, în calitate de 
avocat şi SC Izometal-Magellan SRL, prin administrator judiciar, în calitate de client, obiectul contractului fiind 
„redactare apărări, cereri, asistenţă şi reprezentare juridică“ în dosarul nr. 6902/101/2012/a122; 
- Contractul de asistenţă juridică nr. 07/14.12.2015 încheiat între Cabinet de Avocat Popescu Lelia-Larisa, în calitate de 
avocat şi SC Izometal-Magellan SRL, prin administrator judiciar, în calitate de client, obiectul contractului fiind 
„redactare apărări, cereri, asistenţă şi reprezentare juridică“ în dosarul nr. 6902/101/2012/a113. 
Administratorul judiciar a formulat următoarele notificări de denunţare a contractelor: 
- Notificarea nr. 1422/18.12.2015 către Enel Energie SA – Direcţia de Achiziţii Energie şi Vânzări, prin care, în temeiul 
dispoziţiilor art. 86 alin. (1) şi teza I şi a II-a şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei a denunţat contractul privind furnizarea de energie electric pentru bunurile imobile situate în 
următoarele locaţii: 
1. - Timișoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiș, imobil înscris în CF nr. 410601 top – 722/13/5/2, provenit din CF 
vechi nr. 121015 – constând în clădire birouei P+1E+M în suprafață de 360 mp și teren în suprafață totală de 1015 mp, 
CF nr. 410598 top – 722/13/5/2 provenit din CF vechi nr. 121015 – constând în depozit, magazie metalica și birou 
depozit în suprafață totală de 500 mp si CF nr. 410600 top – 722/13/4/4 provenit din CF nr. 121015 – constând în teren 
intravilan, cale acces în suprafață totală de 951 mp, PoD – RO005E511678462; 
2. - Timișoara, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 1, parter, jud. Timiș, imobilul înscris în CF nr. 402020 -  C1-U3, 
provenit din CF nr. 127425 nr. cad top:31058/I-IX, constând în spațiu comercial situat la parter compus din sala de 
mese si 22 încăperi, în suprafață de 115/546 mp; PoD – RO005E512840105; 
3. - Parc Industrial Freidorf, Timisoara, jud. Timiș, CF 403, PoD – RO005E512956552; 
4. - Full Print Banat, Timișoara, str. Anton Bacalbașa nr.2C, jud. Timiș, PoD – RO005E511674378; 
5. - Magazin, Caransebeș, str. Calaea Orșovei nr. 7, jud. Caraș Severin, PoD – RO005E541503087; 
6.-Complex comercial, Caransebeș, str. Cakea Orșovei nr. 3-5, jud. Craș Severin, PoD – RO005E541336384. 
Notificarea a fost comunicată la adresa de mail a Enel SA, precum şi la nr. de fax al aceteia, la data de 21.12.2015, 
conform dovezii anexate. 
- Notificarea nr. 1423/18.12.2015 către Aquatim SA, prin care, în temeiul dispoziţiilor art. 86 alin. (1) şi teza I şi a II-a 
şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei a denunţat contractul 
privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru bunurile imobile situate în următoarele locaţii: 
1. Timișoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiș, imobil înscris în CF nr. 410601 top – 722/13/5/2, provenit din CF 
vechi nr. 121015 – constând în clădire birouei P+1E+M în suprafață de 360 mp și teren în suprafață totală de 1015 mp, 
CF nr. 410598 top – 722/13/5/2 provenit din CF vechi nr. 121015 – constând în depozit, magazie metalica și birou 
depozit în suprafață totală de 500 mp si CF nr. 410600 top – 722/13/4/4 provenit din CF nr. 121015 – constând în teren 
intravilan, cale acces în suprafață totală de 951 mp 
2. Timișoara, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 1, parter, jud. Timiș, imobilul înscris în CF nr. 402020 -  C1-U3, 
provenit din CF nr. 127425 nr. cad top:31058/I-IX, constând în spațiu comercial situat la parter compus din sala de 
mese si 22 încăperi, în suprafață de 115/546 mp. 
Notificarea a fost comunicată la adresa de mail a Aquatim SA, precum şi la nr. de fax al acesteia, la data de 21.12.2015, 
conform dovezii anexate. 
- Notificarea nr. 1424/18.12.2015 către E.ON Gaz Standard, prin care, în temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (2) teza a II –
a din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței “Atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar ori 
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lichidatorului sau, în mod excepţional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea. 
Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori, prin organele acestora.”, 
administratorul judiciar al debitoarei SC Izometal – Magellan SRL a notificat cu privire la faptul că contractele de 
închiriere încheiate între SC Izometal – Magellan SRL în calitate de proprietar și SC Bau Center Vest SRL în calitate de 
chiriaș au fost rezoluționate de drept la data de 18.11.2015 pentru bunurile imobile situate în următoarele locații: 
1. Timișoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiș, imobil înscris în CF nr. 410601 top – 722/13/5/2, provenit din CF 
vechi nr. 121015 – constând în clădire birouei P+1E+M în suprafață de 360 mp și teren în suprafață totală de 1015 mp, 
CF nr. 410598 top – 722/13/5/2 provenit din CF vechi nr. 121015 – constând în depozit, magazie metalica și birou 
depozit în suprafață totală de 500 mp si CF nr. 410600 top – 722/13/4/4 provenit din CF nr. 121015 – constând în teren 
intravilan, cale acces în suprafață totală de 951 mp 
2. Timișoara, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 1, parter, jud. Timiș, imobilul înscris în CF nr. 402020 -  C1-U3, 
provenit din CF nr. 127425 nr. cad top:31058/I-IX, constând în spațiu comercial situat la parter compus din sala de 
mese si 22 încăperi, în suprafață de 115/546 mp; 
Având în vedere faptul că la baza încheierii contractului privind furnizarea de gaze naturale încheiat între SC Bau 
Center Vest SRL și E.ON Gaz Standard au stat contractele de închiriere nr.36/05.02.2014, nr. 39/05.02.2014 încheiate 
între SC Bau Center Vest SRL și SC Izometal – Magelan SRL societate aflată în procedura de insolvență, 
administratorul judiciar a solicitat să se ia act de faptul că aceste contracte de închiriere au fost reziliate de drept și în 
consecință să se procedeze la încetarea contractului de furnizarea de gaze naturale - cod abonat 1003249665-  către SC 
Bau Center Vest SRL. 
De asemenea, a solicitat, în mod imperativ, ca începând din data de 21.12.2015 să se procedze la încetarea furnizării de 
gaze naturale către SC Bau Center Vest SRL pentru imobilele descrise anterior (Timișoara, str. Enric Baader, nr. 13, 
jud. Timiș; Timișoara, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 1, parter, jud. Timiș), eventualele consecințe rămânând în 
sarcina E.ON Gaz Standard. 
Notificarea a fost comunicată la adresa de mail a E.ON Gaz Standard, precum şi la nr. de fax al acesteia, la data de 
21.12.2015, conform dovezii anexate. 
- Notificarea nr. 1425/18.12.2015 către Retim Ecologic Service SA, prin care, în temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (2) 
teza a II –a din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței “Atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar 
ori lichidatorului sau, în mod excepţional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea. 
Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori, prin organele acestora.”, 
administratorul judiciar al debitoarei SC Izometal – Magellan SRL a notificat cu privire la faptul că contractele de 
închiriere încheiate între SC Izometal – Magellan SRL în calitate de proprietar și SC Bau Center Vest SRL în calitate de 
chiriaș au fost rezoluționate de drept la data de 18.11.2015 pentru bunurile imobile situate în următoarele locații: 
-Timișoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiș, imobil înscris în CF nr. 410601 top – 722/13/5/2, provenit din CF 
vechi nr. 121015 – constând în clădire birouei P+1E+M în suprafață de 360 mp și teren în suprafață totală de 1015 mp, 
CF nr. 410598 top – 722/13/5/2 provenit din CF vechi nr. 121015 – constând în depozit, magazie metalica și birou 
depozit în suprafață totală de 500 mp si CF nr. 410600 top – 722/13/4/4 provenit din CF nr. 121015 – constând în teren 
intravilan, cale acces în suprafață totală de 951 mp 
-Timișoara, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 1, parter, jud. Timiș, imobilul înscris în CF nr. 402020 -  C1-U3, provenit 
din CF nr. 127425 nr. cad top:31058/I-IX, constând în spațiu comercial situat la parter compus din sala de mese si 22 
încăperi, în suprafață de 115/546 mp; 
Având în vedere faptul că la baza încheierii contractului privind prestarea serviciilor de salubrizare încheiat între SC 
Bau Center Vest SRL și SC Retim Ecologic Service SA au stat contractele de închiriere nr.36/05.02.2014, nr. 
39/05.02.2014 încheiate între SC Bau Center Vest SRL și SC Izometal – Magelan SRL societate aflată în procedura de 
insolvență, administratorul judiciar a solicitat să se ia act de faptul că aceste contracte de închiriere au fost reziliate de 
drept și în consecință să se procedeze la încetarea contractului de prestări servicii de salubrizare nr. 130930 din data de 
14.11.2013 către SC Bau Center Vest SRL. 
De asemenea, a solicitat, în mod imperativ, ca începând din data de 21.12.2015 să se procedeze la încetarea prestării 
serviciilor de salubrizare către SC Bau Center Vest SRL pentru imobilele descrise anterior (Timișoara, str. Enric 
Baader, nr. 13, jud. Timiș; Timișoara, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 1, parter, jud. Timiș), eventualele consecințe 
rămânând în sarcina Retim Ecologic Service SA. 
Notificarea a fost comunicată la adresa de mail a Retim Ecologic Service SA, la data de 21.12.2015, conform dovezii 
anexate. 
- Notificarea nr. 1430/21.12.2015 către Enel Energie SA – Direcţia de Achiziţii Energie şi Vânzări, prin care, a revenit 
la notificarea nr. 1422/18.12.2015 şi a solicitat nedenunţarea contractului privind furnizarea de energie electric pentru 
bunul imobil situate în următoarea locaţie: 
3. - Parc Industrial Freidorf, Timisoara, str. Cotrus Ovidiu (Sagului) nr. 24, jud. Timiș, CF 403, PoD – 
RO005E512956552. 
Notificarea a fost comunicată la adresa de mail a Enel SA, la data de 22.12.2015, conform dovezii anexate. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului cu privire la ridicarea dreptului de administrare, în tot, a 
debitoarei SC Izometal-Magellan SRL în baza dispozitiilor art. 47 alin. (5) din Legea 85/2006 „Creditorii, comitetul 
creditorilor ori administratorul judiciar pot oricând adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul 
de administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilităţii de realizare a unui 
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plan raţional de activitate“, precum şi a dispoziţiilor art. 59 alin. (2) din Legea 85/2006 „În cazul în care debitorul nu se 
încadrează în criteriile prevăzute la art. 1 alin. (2), raportul va indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare 
efectivă a activităţii debitorului ori, după caz, motivele care nu permit reorganizarea şi, în acest caz, va propune intrarea 
în faliment“, nr. 76, din data de 22.12.2015, motivele pentru care a solicitat ridicarea dreptului de administrare în tot a 
debitoarei SC Izometal-Magellan SRL şi deschiderea procedurii de faliment fiind următoarele: 
1. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL s-a dispus de 
aproximativ 3 ani şi 4 luni, în această perioadă, debitoarea prin administratorul special, administrând în tot fondurile 
financiare şi materiale ale debitoarei. 
2. Debitoarea SC Izometal-Magellan SRL de la data deschiderii procedurii şi până în prezent înregistrează pierderi 
continue pentru fiecare perioadă de raportare cât şi cumulat (de la deschiderea procedurii până în prezent). 
3. SC Izometal-Magellan SRL a transferat din dispoziţia administratorului special şi a domnului Cornu Georgică valori 
materiale către alte societăţi din grup, fără ca aceste transferuri să fie autorizate de către judecatorul sindic sau de către 
administratorul judiciar în temeiul dispoziţiilor art. 46 si 49 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Raportul administratorului judiciar cu privire la ridicarea dreptului de administrare, în tot, a debitoarei SC Izometal-
Magellan SRL a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 23.12.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul administratorului judiciar cu privire la ridicarea dreptului de administrare, în tot şi intrarea în 
procedura de faliment, a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, nr. 76, din data de 22.12.2015, a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22252/23.12.2015, conform dovezii anexate şi poate fi vizualizat pe site-urile 
administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 
Raportul administratorului judiciar cu privire la ridicarea dreptului de administrare, în tot şi intrarea în procedura de 
faliment, a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL a fost comunicat la adresele de mail ale creditorilor garantaţi la data 
de 22.12.2015, conform dovezii anexate. 
În temeiul art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar 
a procedat la convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi: 
„Aprobarea propunerii administratorului judiciar cu privire la ridicarea dreptului de administrare în tot şi intrarea în 
procedura de faliment, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului SC Izometal-Magellan SRL, 
precum şi lipsa probabilităţii de realizare a unui plan raţional de reorganizare judiciară“, şedinţa urmând să aibă loc la 
data de 29.12.2015, ora 1400, la biroul administratorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 2369, din data de 21.12.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 22198/22.12.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor şi materialele supuse spre aprobare au fost publicate şi pot fi consultate 
şi analizate şi pe site-urile administratorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 
S-a primit adresa nr. 5242/21.12.2015 de la creditorul garantat Banca Comercială Română SA, reprezentată prin avocaţi 
SCA Stoica & Asociaţii, prin care au fost înaintate adresele nr. 114/02.12.2015 şi nr. 122/15.12.2015 depuse la BCR SA 
de către Euro Petrol SRL, solicitând ca, în urma analizei acestor documente şi a anexelor lor, administratorul judiciar să 
exprime un punct de vedere sub forma unui raport scris, iar acesta să fie publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
pentru a fi adus la cunoştinţa tuturor creditorilor. 
Administratorului judiciar a întocmit raportul de activitate nr. 1432/22.12.2015, întocmit la solicitarea creditorului 
Banca Comercială Română SA, denumită în continuare BCR, cu sediul social în Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, 
sector 5, Bucureşti, CUI 1361757, înregistrată la ORC sub nr. J40/90/1991 şi la Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-
008, prin avocaţi SCA Stoica & Asociaţii cu privire la adresele nr. 114/02.12.2015 şi nr. 122/15.12.2015 înaintate de SC 
Euro Petrol SRL şi depuse la BCR de către reprezentanţii acestei societăţi comerciale. 
Raportul de activitate nr. 1432, din data de 22.12.2015, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
28.12.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate nr. 1432, din data de 22.12.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
22322/24.12.2015, conform dovezii anexate şi poate fi vizualizat pe site-urile administratorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 
De asemenea, Raportul de activitate nr. 1432, din data de 22.12.2015, a fost comunicat la adresle de mail ale creditorilor 
garantaţi la data de 23.12.2015, conform dovezii anexate, membrii ai Comitetului Creditorilor. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea Suplimentului la Raportul administratorului judiciar nr. 
1431/21.12.2015, cu privire la ridicarea dreptului de administrare, în tot, a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL în 
baza dispoziţiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 şi intrarea în procedura de faliment, nr. 1436, din data de 
23.12.2015. 
De asemenea, Suplimentul la Raportul administratorului judiciar nr. 1431/21.12.2015, cu privire la ridicarea dreptului 
de administrare, în tot, a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL în baza dispoziţiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 
85/2006 şi intrarea în procedura de faliment a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 28.12.2015, conform 
dovezii anexate. 
Suplimentul la Raportul administratorului judiciar nr. 1431/21.12.2015, cu privire la ridicarea dreptului de administrare, 
în tot, a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL şi intrarea în procedura de faliment, nr. 1436, din data de 23.12.2015, a 
fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22325/24.12.2015, conform dovezii anexate. 
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La data de 29.12.2015, ora 1400, la biroul administratorului judiciar din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
având la ordinea de zi: „Aprobarea propunerii administratorului judiciar cu privire la ridicarea dreptului de administrare 
în tot şi intrarea în procedura de faliment, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului SC Izometal-
Magellan SRL, precum şi lipsa probabilităţii de realizare a unui plan raţional de reorganizare judiciară“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL au comunicat puncte de vedere în scris 
următorii creditori: 
1. A trimis punct de vedere scris ANAF – AJFP Mehedinți  - adresa scrisa nr. 46905/29.12.2015– creditor ce deține un 
procent de 17,61103% din totalul creanțelor. 
2. A trimis punct de vedere scris Marfin Bank (Romania) SA - adresa nr. 20151228/28.12.2015 transmisă prin e-mail - 
creditor ce deține un procent de 0,91515% din totalul creanțelor. 
3. A trimis punct de vedere scris Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SA atat in nume propriu cat si in 
numele Statului Roman – adresa nr. 12973 din data de 29.12.2015 transmisă prin e-mail – creditor ce deține un procent 
de 14,90661% din totalul creanțelor. 
4.SC Bau Center Vest SRL – adresa nr. 2872/28.12.2015 transmisă prin email – creditor ce detine un procent de 
3,80299% din totalul creantelor. 
5.Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara  - adresa FN și FD – transmisa prin email- creditor ce detine un 
procent de 0,02306% din totalul creantelor; 
6.SC Manon Lescaut SRL – adresa FN/28.12.2015 transmisa prin email- creditor ce detine un procent de 0,52468% din 
totalul creantelor; 
7.BRD – GSG SA- Adresa FN și FD transmisa prin email în calitate de creditor ce detine un procent de 0,41664% din 
totalul creantelor . 
8.SC Confort SA prin adresă scrisă FN și FD transmisă prin email- creditor ce detine un procent de 9,72997% din 
totalul creantelor. 
9.BCR SA prin adresă scrisă nr. 1300/29.12.2015 transmisă prin email-creditor ce detine un procent de 24,11411% din 
totalul creantelor 
10.Cornu Georgica – adresa FN/28.12.2015 – in calitate de asociat și administrator social al debitoarei SC Izometal  - 
Magellan SRL – Precizăm faptul că votul transmis de domnul Cornu Georgică nu va fi luat în calcul având în vedere 
faptul că acesta nu deține calitatea de creditor al debitoarei SC Izometal – Magellan SRL. 
Adunarea creditorilor cu un procent de 43,05693% din totalul creanțelor înscrise la masa credală respectiv 
59,76456966% din totalul creantelor prezente la vot şi care au exprimat un vot scris valabil, ia act de raportul 
administratorului judiciar nr. 1431/21.12.2015 publicat în BPI nr. 22252/23.12.2015 cu privire la ridicarea în tot a 
dreptului de administrare a debitoarei SC Izometal – Magellan SRL și recomandă (votează) pentru introducerea de către 
administratorul judiciar a cererii de ridicare a dreptului de administrare a debitoarei la judecătorul sindic în condițiile 
art. 47 alin. 5 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței. 
De asemenea Adunarea creditorilor cu un procent de 43,05693% din totalul creanțelor înscrise la masa credală respectiv 
59,76456966% din totalul creantelor prezente la vot ( care reprezintă mai mult de două treimi (2/3) – 48,02949333% 
din creanțele prezente la vot care au exprimat un punct de vedere scris valabil), APROBĂ PROPUNEREA 
ADMINISTRATORULUI JUDICIAR DE DESCHIDERE A PROCEDURII DE FALIMENT asupra debitoarei SC 
Izometal - Magellan SRL, propunere înscrisă în rapoartele nr. 1431/21.12.2015 publicat în BPI nr. 22252/23.12.2015 și 
a Suplimentului nr. 1436 publicat in BPI nr. 22325/24.12.2015. 
Adunarea creditorilor constată faptul că este îndeplinită și condiția prevăzută la art. 60 alin. (2) din Legea 85/2006 
respectiv “Adunarea generală a creditorilor va aproba propunerea administratorului judiciar, prevăzută la art. 59 alin. 

(2), prin votul titularilor a cel puţin două treimi din creanţele prezente la vot. Indiferent de rezultatul votului, 

propunerea nu va fi aprobată în cazul în care unul sau mai mulţi creditori, deţinând împreună peste 20% din creanţele 

cuprinse în tabelul preliminar de creanţe, îşi anunţă intenţia de a depune, în termenul legal, un plan de reorganizare a 

debitorului.” 
Procesul verbal nr. 1438, din data de 29.12.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 
29.12.2015, ora 1400, privind pe debitoarea SC Izometal-Magellan SRL, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la 
data de 30.12.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat pe site-urile administratorului 
judiciar, www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 2371, din data de 30.12.2015, care a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22439/30.12.2015, conform dovezii anexate. 
Urmare înscrisului transmis de către dl. Cornu Georgică, către EximBank SA, aceasta a transmis către Banca 
Comercială Română SA o adresă, la care a anexat cele transmise de către dl. Cornu Georgică, solicitând acesteia să 
exprime un punct de vedere cu privire la afirmaţiile făcute de către dl. Cornu Georgică. 
Prin adresa înregistrată sub nr. 1309/04.01.2016, Banca Comercială Română SA, denumită în continuare BCR, cu 
sediul social în Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 5, Bucureşti, CUI 1361757, înregistrată la ORC sub nr. 
J40/90/1991 şi la Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008, în urma analizei documentelor menţionate a formulat un 
punct de vedere, care a fost transmis către administratorul judiciar în vederea comunicării acestuia către toţi membrii 
Comitetului Creditorilor. 
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Administratorul judiciar a confirmat primirea adresei înregistrată sub nr. 1309/04.01.2016 către BCR SA şi în aceeaşi zi 
a procedat la transmiterea acesteia către toţi membrii Comitetului Creditorilor prin e-mail la data de 04.01.2015, 
conform dovezii anexate. 
Având în vedere hotărârea Adunării Creditorilor din data de 29.12.2015, în temeiul art. 47 alin. 5 din Legea 85/2006 
privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a formulat Cererea privind ridicarea dreptului de administrare a 
debitoarei SC Izometal – Magellan SRL, 3, din data de 04.01.2016, care a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi. 
Motivele pentru care s-a solicitat ridicarea dreptului de administrare in tot a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL sunt 
următoarele: 
1. Debitoarea SC Izometal-Magellan SRL de la data deschiderii procedurii si pana in prezent a inregistratat pierderi 
continue pentru fiecare perioada de raportare cat si cumulat (de la deschiderea procedurii pana in prezent). 
• Debitoarea SC Izometal Magellan SRL de la data de 30/09/2012 până la data de 30/11/2015 a înregistrat pierderi 
continue în sumă totală de 25.496.679,07 lei. 
• SC Izometal – Magellan SRL nu are o strategie pe termen lung fiind vulnerabilă la factorii externi, respectiv la 
comportamentul furnizorilor de materiale. 
• Raportat la cifra de afaceri şi alterarea indicatorilor economici de performanţă obţinerea de credite este practic 
imposibilă. Creditorii istorici ai societăţii nu doresc continuarea colaborării solicitând imperativ plata obligaţiilor 
restante. 
2. Referitor la probabilitatea realizării unui plan rațional de activitate care să poată acoperii creanțele anterioare 
deschiderii procedurii precum și celor ulterioare deschiderii procedurii, administratorul judiciar apreciază că acesata 
este imposibilă din următoarele considerente: 
- În patrimoniul debitoarei, se află un număr de 16 bunuri imobile, din care 9 bunuri imobile sunt grevate de sarcini în 
favoarea băncilor, iar restul sunt libere de sarcini. 
Administratorul judiciar apreciază că bunurile rămase în patrimoniul debitoarei, pentru care nu s-a ridicat suspendarea 
în vederea valorificării, sunt insuficiente, iar veniturile ce ar urma să se obţină, nu pot acoperi plata creanţelor anterioare 
deschiderii procedurii, a celor ulterioare deschiderii procedurii, precum şi a cheltuielilor de procedură. 
In drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 47 alin. 5, din Legea 85/2006. „Creditorii, comitetul creditorilor ori 
administratorul judiciar pot oricând adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de 
administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilităţii de realizare a unui 
plan raţional de activitate“. 
Cererea de ridicare a dreptului de administare, nr. 77, din data de 04.01.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă nr. 111/05.01.2016, conform dovezii anexate şi poate fi vizualizată şi pe site-urile administratorului 
judiciar www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 
În temeiul art. 7 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a întocmit Notificarea 
privind cererea de ridicare a dreptului de administrare a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, nr. 4, din data de 
04.01.2016, care a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar al SC 
Izometal-Magellan SRL a notificat creditorilor, următoarele: 
1. A fost formulata cerere de ridicare în tot a dreptului de administrare al debitoarei SC Izometal-Magellan SRL in 
temeiul dispozitiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 85/2006, aceasta fiind depusă la grefa Tribunalului Mhedinţi la data 
de 05.01.2016. 
2. Cererea de ridicare a dreptului de administrare în tot a avut ca justificare pierderile continue din averea debitoarei 
precum si lipsa posibilităţii de realizare a unui plan raţional de activitate. 
3. Examinarea cererii de ridicare a dreptului administrare a SC 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. 
Notificarea a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-urile administratorului judiciar www.consultant-
insolventa.ro si www.ynaconsulting.ro. 
Notificarea privind cererea de ridicare a dreptului de administrare a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, nr. 78, din 
data de 04.01.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 160/06.01.2016, conform dovezii 
anexate. 
În temeiul art. 47 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului cu privirea 
la pierderile continue realizate de debitoarea SC Izometal-Magellan SRL şi lipsa probabilităţii de realizare a unui plan 
raţional de activitate, nr. 2, din data de 04.01.2015, care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi. 
Raportul cu privirea la pierderile continue realizate de debitoarea SC Izometal-Magellan SRL şi lipsa probabilităţii de 
realizare a unui plan raţional de activitate, nr. 79, din data de 04.01.2016, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 96, din data de 05.01.2016, conform dovezii anexate şi pe site-urile administratorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro si www.ynaconsulting.ro. 
Prin Notificarea nr. 80, din data de 05.01.2016, administratorul judiciar a notificat următoarele: 
În conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, prin Notificarea nr. 80, din data 
de 05.01.2016, administratorul judiciar al SC Izometal-Magellan SRL, a notificat următoarele: 
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1. A fost formulată cerere de aprobare a propunerii de deschidere a procedurii de faliment impotriva debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL în temeiul dispozitiilor art. 59 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, aceasta fiind depusă la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 05.01.2016. 
2. Administratorul judiciar al SC Izometal-Magellan SRL a întocmit un raport suplimentar prin care a indicat motivele 
care nu permit reorganizarea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL şi a propus intrare a în procedura de faliment art. 59 
alin. (2) din Legea 85/2006. 
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 cu votul titularilor a cel putin 2/3 din creanţele 
prezente la vot, constatând totodata, faptul ca unul sau mai mulţi creditori deţinând împreuna peste 20% din creanţele 
cuprinse în tabelul preliminar de creanţe nu şi-au anunţat intenţia de a depune un plan de reorganizare al debitoarei. 
4. Examinarea cererii de ridicare a dreptului administrare a SC Izometal-Magellan SRL se va face la termenul din data 
de 18.01.2016, data la care dumneavoastră urmează să vă exprimaţi un punct de vdere în scris sau în mod direct, prin 
reprezentant legal în vederea efectuării cu celeritate a actelor şi operaţiunilor prevăzute de prezenta lege precum şi 
realizarea în condiţiile legii a drepturilor şi obligaţiilor celorlalţi participanţi la aceste acte şi operaţiuni. 
Notificarea a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi şi a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
146/05.01.2016, conform dovezilor anexate. 
Prin Sentinţa nr. 593/2015 din şedinţa publică din data de 07.12.2015, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 
07.12.2015,  pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul 
nr. 6902/101/2012/a126, instanţa a admis acţiunea formulată de Marfin Bank (Romania) SA şi a dispus ridicarea 
suspendării acţiunilor pentru realizarea creanţei şi valorificarea bunurilor: 
- imobil reprezentând spaţiu commercial situate la parter compus din sală de mese şi 22 încăperi, 21,60% părţi 
commune indivize şi 115/546 mp, teren în proprietate, situat în municipiul Timişoara, str. Vasile Vaida Voievod, nr. 1, 
bl. 12, parter având nr. top 31058/I-X, intabulat în Cartea funciară nr. 402020 – C1-U3 Timişoara (provenită din 
conversia pe hârtie a Cărţii funciare nr. 127425 Timişoara) şi imobil reprezentând extinderea sală de mese situat în 
municipiul Timişoara, str. Vasile Vaida Voievod, nr. 1, bl. 12, parter având nr. top 31057/1/S, intabulat în Cartea 
funciară nr. 410526 – C2 Timişoara (provenită din conversia pe hârtie a Cărţii funciare nr. 127425 Timişoara). 
În vederea evaluării spaţiului comercial situat în Timişoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 1,  bl. 12, parter, jud 
Timiş, aflat în proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, aflat în garanţia creditorului Marfin Bank (Romania) 
SA, pentru care s-a dispus ridicarea suspendării, s-a primit de la City Property Management o ofertă, onorariul fiind de 
450 euro plus TVA-ul aferent, iar rapoartele vor fi disponibile în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii 
instrucţiunilor şi a documentaţiei complete. 
Oferta primită a fost comunicată creditorului garantat Marfin Bank (Romania) SA prin e-mail la data de 08.01.2016, 
solicitându-i să exprime un punct de vedre cu privire la această ofertă pentru a putea demara operaţiunile de evaluare. 
La data de 12.01.2016, s-a primit de la creditorul garantat Marfin Bank (Romania) SA, adresa nr. 16/12.01.2016, prin 
care a comunicat faptul că este de acord cu alegerea expertului evaluator City Property Management şi cu oferta de preţ 
propusă în sumă de 450 euro + TVA, în vederea întocmirii raportului de evaluare a imobilului situat în Timişoara, str. 
Alexandru Vaida Voievod, nr. 1,  bl. 12, parter, jud Timiş, aflat în proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. 
La data de 13.01.2016 s-a primit un mail de la City Property Management, prin care a solicitat să i se comunice 
documentele necesare în vederea evaluării imobilului situat în Timişoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 1, bl. 12, 
parter, jud Timiş, aflat în proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, administratorul judiciar urmând să 
procedeze la comunicarea acestor documente. 
Urmare solicitărilor primite, administratorul special şi administratorul judiciar, au formuat şi comunicat următoarele 
adrese către Consiliul Concurenţei: 
- adresa nr. 254/11.11.2015; 
- adresa nr. 11/04.12.2015; 
- 265/09.12.2015. 
S-a primit adresa nr. 243/11.01.2016 de la Consiliul Concurenţei, prin care a fost comunicat Raportul investigaţiei 
privind încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, comunicând că audierile care au ca obiect 
dezbaterea pe marginea Raportului vor avea loc la data de 18.02.2016, ora 1000, la sediul Consiliului Concurenţei. 
La data de 13.01.2016, administratorul judiciar a comunicat la adresa de mail a administratorului special al debitoarei, 
adresa nr. 243/11.01.2016 şi Raportul investigaţiei privind încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 
primite de la Consiliul Concurenţei. 
S-a primit de la Rompetrol Downstream SRL raspunsul la adresa nr. 269/16.12.2015 privind contractul de vânzare-
cumpărare nr. 12/15.04.2009, restituire baze interne, proprietatea Rompetrol Downstream SRL. 
De asemenea, a anexat la adresa menţionată toate documentele primite de la Rompetrol Downstream (devize, materiale, 
proces verbal intocmite pentru fiecare statie), solicitându-i administratorului special să întreprindă toate măsurile în 
vederea clarificării situaţiei acestor bunuri, iar în situaţia în care solicitările sunt întemeiate, să permită ridicarea lor. 
S-a primit de la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România – Instanţa superioară de disciplină 
UNPIR, convocarea nr. 3926/28.12.2015, prin care administratorul judiciar a fost convocat, în calitate de pârât, în data 
de 15.01.2016, ora 1300, la sediul UNPIR din Bucureşti, str. Vulturilor, nr. 23, sector 3, în vederea soluţionării plângerii 
formulate de Euro Petrol SRL. 
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Administratorul judiciar a formulat întâmpinare, pe care a transmis-o către UNPIR, iar la termenul din data de 
15.01.2016, Instanţa superioară de disciplină UNPIR a dijuns dosarul, trimiţând plângerea împotriva practicianului în 
insolvenţă Motoi Gogu către Comisia de Disciplină Dolj, iar cea împotriva practicianului în insolvenţă Popescu Emil 
către Comisia de Disciplină Timiş. 
La data de 15.01.2016 s-a primit de la Frankstahl Romania SRL un mail prin care a solicitat ca, având in vedere faptul 
că, atât cuantumul cât şi natura creanței Frankstahl Romania SRL au fost confirmate printr-o Decizie definitiva si 
irevocabila a Curții de Apel Craiova, in speța Decizia nr. 367/03.07.2014, să se procedeze de îndată la modificarea 
tabelului definitiv, respectiv la înscrierea creanței Frankstahl Romania SRL ca şi creanță garantată in tabelul definitiv de 
creanței al debitoarei Izometal Magellan SRL. 
La aceeaşi dată, administratorul judiciar a formulat răspuns prin care a comunicat că ca nu va proceda la înscrierea 
creanţei Frankstahl Romania SRL în tabelul definitiv, în categoria creanţelor chirografare întrucât, la întocmirea 
tabelului definitiv al creanţelor s-a ţinut cont de prevederile art. 41 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, iar garanţia la care a 
făcut trimitere (stoc de marfă) nu s-a regasit în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. 
Administratorul judiciar a formulat Cerere de strămutare a cauzei ce face obiectul dosarului nr. 6902/101/2012 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinţi având termen de judecată la data de 03.02.2016. 
Situaţia dosarelor având ca obiect actiuni 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 absolută 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/a85 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 
acordare de discount efectuată de SC Izometal-

Magellan SRL către SC Manon Lescaut SRL prin 
factura fiscală nr. 002337 din 30.09.2012 

Prin sentinţa nr. 
1038/10.11.2014 cererea a 

fost admisă. 
În cauză nu a fost declarat 

recurs. 

3. 6902/101/2012/a86 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 
acordare de discount efectuată de SC Izometal-
Magellan SRL către SC Confort SA prin factura 

fiscală nr. 001796 din 30.09.2012 

Prin sentinţa nr. 
940/06.10.2014 cererea a 

fost admisă. 
În cauză nu a fost declarat 

recurs. 

4. 6902/101/2012/a87 

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

de acordare de discount în sumă totală de 
4.363.828,95 lei efectuate de SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL către SC BAU CENTER 

SRL prin următoarele facturi fiscale: 
- nr. 11200 din 17.10.2012 cu un discount de 

32.364,00 lei; 
- nr. 002008 din 01.02.2013 cu un discount de 

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; 

Prin sentinţa nr. 
941/06.10.2014 cererea a 

fost admisă. 
În cauză nu a fost declarat 

recurs. 
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- 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 absolută 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 

datoriilor nr. 1/30.09.2013 şi  a operaţiunii de 
compensare creanţe în sumă de 3.300 lei 

efectuată prin procesul verbal de stingere a 
datoriilor nr. 2/30.09.2013 efectuată între SC 

Izometal-Magellan SRL şi SC MCT Metal TM 

Prin sentinţa nr. 134 din 
09.03.2015 cererea a fost 

admisă. 
Până în prezent nu a fost 

declarat recurs. 

9. 6902/101/2012/a95 

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

de acordare de discount efectuate de SC 
Izometal-Magellan SRL către SC MCT Impex 

SRL prin factura fiscală nr. 0011225 din 
17.10.2012 

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 

Cererea a fost admisă de 
Tribunalul Mehedinţi prin 



11 

 

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. 

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 operatiunea 

efectuată între SC Izometal-Magellan SRL şi Bau 
Center SRL. 

La termen de judecată din 
data de 07.12.2015 se va 

repeta adresa către expert. Se 
va concepta si cita pârâta SC 

Bau Center prin ad-tori 
judiciari MBS Insolv 

Consult IPURL şi Cabinet 
Individual de Insolvenţă 

Hodoşan Sorin, urmatorul 
termen 01.02.2016. 

13. 6902/101/2012/a117 

Constatare nulitate absolută conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operatiunea 

efectuată între SC Izometal-Magellan SRL şi Bau 
Center SRL, anulare contract de inchiriere nr. 

24/31.01.2013 

Prin hotararea nr. 
560/16.11.2015 s-a admis 

actiunea  si cerereea de 
interventie a BCR. S-a 

formulat recurs , termen in 
04.02.2016 

14. 6902/101/2012/a119 
Constatare nulitate absolută conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operatiunea 
efectuată între SC Izometal-Magellan SRL şi 

BNP Danciu 

La termenul de judecată din 
data de 07.12.2015 instanţa a 

declinat competenţa de 
soluţionare a cauzei în 

favoarea Judecătoriei Piteşti. 
Termen 11.03.2016 

15. 6902/101/2012/a120 
Constatare nulitate absolută conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operatiunea 
efectuată între SC Izometal-Magellan SRL şi 

OCPI Arad 

La termenul de judecată din 
data de 07.12.2015 instanţa a 

declinat competenţa de 
soluţionare a cauzei în 
favoarea Judecătoriei 

Lipova.Termen  04.02.2016 

16. 6902/101/2012/a121 
Constatare nulitate absolută conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operatiunea 
efectuată între SC Izometal-Magellan SRL şi 

OCPI Arad 

La termenul de judecată din 
data de 07.12.2015 instanţa a 

declinat competenţa de 
soluţionare a cauzei în 
favoarea Judecătoriei 

Lipova. Termen 25.01.2016 

17. 6902/101/2012/a122 
Constatare nulitate absolută conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operatiunea 
efectuată între SC Izometal-Magellan SRL şi 

OCPI Arad 

La termenul de judecată din 
data de 07.12.2015 instanţa a 

declinat competenţa de 
soluţionare a cauzei în 
favoarea Judecătoriei 

Lipova. Termen 25.01.2016 
Situaţia dosarelor avand ca obiect actiuni în anularea actelor frauduloase întemeiate pe dispoziţiile art. 79 - 80 din Legea 
nr. 85/2006 este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Observaţii 

1. 6902/101/2012/a3 
Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Ana Oil SRL. 

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

Nu s-a recurat 

2. 6902/101/2012/a4 
Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Tehnix SRL. 

Prin Sentinţa 569/05.05.2014 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost respinsă. 

Nu s-a recurat 

3. 6902/101/2012/a5 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către MCT Metal 
SRL. 

Prin Sentinţa 456/19.07.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost admisă. 

În cauză nu a fost formulat recurs. 

4. 6902/101/2012/a6 
Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Ductil SA. 

Prin Sentinţa 1072/09.12.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost admisă. 

În cauză nu a fost formulat recurs. 
5. 6902/101/2012/a7 Anularea actului fraudulos prin Prin Sentinţa 570/05.05.2014 pronunţată de 
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care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Henkel 

România SRL. 

Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost respinsă. 
Nu s-a recurat 

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. 

Nu s-a recurat 

7. 6902/101/2012/a9 
Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Tinmar Ind SA. 

Prin Sentinţa 1019/02.12.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost admisă. 
Tinmar IND SA a formulat recurs care a fost 
admis de Curtea de Apel Craiova prin Decizia 

nr. 95/25.02.2014 sentinţa fiind casată şi 
trimisă cauza spre rejudecare. 

În rejudecarea cauzei, Tribunalul Mehedinţi a 
respins acţiunea prin Sentinţa nr. 

583/07.05.2014. 

8. 6902/101/2012/a10 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Banat Mineral 

Group SRL. 

Prin Sentinţa 1073/09.12.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost admisă. 

În cauză nu a fost formulat recurs. 

9. 6902/101/2012/a11 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Lasselsberger 

Knauf SRL. 

Prin Sentinţa 145/03.02.2014 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost admisă. 
Lasselsberger Knauf SRL a formulat recurs, 
care a fost anulat ca netimbrat de Curtea de 

Apel Craiova prin Decizia nr. 301/05.06.2014. 

10. 6902/101/2012/a12 
Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Gabi Tex SRL. 

Prin Sentinţa 245/17.02.2014 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost respinsă. 
Recursul formulat de administratorul judiciar 
a fost respins prin Decizia nr. 245/08.05.2014 

a Curţii de Apel Craiova. 

11. 6902/101/2012/a13 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Elis Pavaje 
SRL. 

Prin Sentinţa 571/05.05.2014 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost respinsă. 
Recursul formulat de administratorul judiciar , 

iar prin hotararea nr. 13/22.01.2015 s-a 
respins ca nefondat. 

12. 6902/101/2012/a14 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Sika Romania 

SRL. 

Prin Sentinţa 546/23.09.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost admisă. 
Recursul formulat de Sika România SRL a 
fost admis prin Decizia nr. 67/11.02.2014, 
sentinţa fiind casată şi trimisă cauza spre 

rejudecare. În rejudecarea cauzei, Tribunalul 
Mehedinţi a admis acţiunea prin Sentinţa nr. 

587/07.05.2014. Sika Romania SRL a 
formulat recurs împotriva Sentinţei nr. 

587/07.05.2014 pronunţate în rejudecare de 
Tribunalul Mehedinţi. Prin Decizia nr. 

437/02.101.2014 pronunţată de Curtea de 
Apel Craiova a fost admis recursul, a fost 

modificată sentinţa Tribunalului Mehedinţi în 
sensul respingerii acţiunii. 

13. 6902/101/2012/a15 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Euro Star 
Group SRL. 

Prin Sentinţa 706/10.06.2014 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost respinsă. 

Nu a fost recurat. 

14. 6902/101/2012/a16 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Thyssenkrupp 

Materials Romania SRL. 

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

Nu a fost recurat. 

15. 6902/101/2012/a17 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Salzgiltter 
Mannesmann Distributie SRL. 

Prin Sentinţa 1074/09.12.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost admisă. 
Recursul formulat de Salzgiltter Mannesmann 

Distributie SRL a fost admis de Curtea de 
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Apel Craiova prin Decizia nr. 246/08.05.2014. 

16. 6902/101/2012/a18 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Franksstahl 
România SRL. 

Prin Sentinţa 153/03.02.2014 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti 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/a19 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Caterpillar 
Financial Services Poland Zo.o - 

Sucursala România IFN SA. 

Cererea a fost respinsă prin Sentinţa nr. 
261/18.05.2015 pronunţată de Tribunalul 

Mehedinti. Nu a fost recurat. 

18. 6902/101/2012/a20 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Arcelormittal 

Romania SRL. 

Prin Sentinţa 547/23.09.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost admisă. 
Recursul formulat de Arcelormittal Romania 
SRL a fost admis de Curtea de Apel Craiova 

prin Decizia nr. 169/20.03.2014. 

19. 6902/101/2012/a21 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Sidma România 

Srl- Coface Romania Credit 
Management Services SRL. 

Prin Sentinţa 457/19.07.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost admisă. 
Recursul formulat de Sidma România SRL  a 

fost admis de Curtea de Apel Craiova prin 
Decizia nr. 1451/19.11.2013. 

20. 6902/101/2012/a22 
Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Henglmin SRL. 

Prin Sentinţa 457/19.07.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost respinsă. 

Nu a fost recurat. 

21. 6902/101/2012/a23 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Coutinho & 
Ferrostaal Gmbh prin SC 

Sidercomit SRL. 

Prin Sentinţa 1075/09.12.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost admisă. 
Recursul formulat de Coutinho & Ferrostaal 
Gmbh a fost respins ca tardiv de Curtea de 

Apel Craiova prin Decizia nr. 339/19.06.2014. 

22. 6902/101/2012/a24 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Umwelttechnik 

Romania SRL. 

Prin Sentinţa 319/03.03.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost respinsă. 

Nu a fost recurat. 

23. 6902/101/2012/a26 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Direct Line 
Inox Impex. 

Prin Sentinţa 548/23.09.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost admisă. 
Recursul formulat de Direct Line Inox Impex 
a fost admis de Curtea de Apel Craiova prin 

Decizia nr. 68/11.02.2014. 

24. 6902/101/2012/a34 
Anularea actului fraudulos prin 

care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Tera Plast SA. 

Prin Sentinţa 748/23.06.2014 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă.Nu a fost recurat 

25. 6902/101/2012/a35 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Marfin Bank 
România SA. 

Prin Sentinţa 749/23.06.2014 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost respinsă. 
Recursul formulat de administratorul judiciar 
a fost respins prin Decizia nr. 532/27.11.2014 

pronunţată de Curtea de Apel Craiova. 

26. 6902/101/2012/a36 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Marfin Bank 
România SA. 

Prin Sentinţa 246/17.02.2014 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost respinsă. 
Recursul formulat de administratorul judiciar 
a fost respins prin Decizia nr.  247/08.05.2014  

pronunţată de Curtea de Apel Craiova. 

27. 6902/101/2012/a37 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către HTI 
Internaţional România. 

Prin Sentinţa 514/14.04.2014 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost respinsă. 
Recursul formulat de administratorul judiciar 
a fost respins prin Decizia nr.  418/18.09.2014  

pronunţată de Curtea de Apel Craiova. 

28. 6902/101/2012/a38 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Auto Vidasol 

SRL. 

Prin sentinţa nr. 1050/ 17.11.2014 a fost 
respinsă acţiunea. 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 La termenul de judecată din 25.11.2013 
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care Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Trans Bitum 

SRL. 

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. 

La termenul de judecată din data de 
16.11.2015 s-a acordat termen pentru a se 

repeta adresa catre expert. 
Termen de judecată: 25.01.2016 

32. 6902/101/2012/a45 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a 

efectuat transferul patrimonial al 
bunului mobil concasor cu falci 

către Nico Construct SRL. 

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

În cauză nu a fost declarat recurs. 

33. 6902/101/2012/a46 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a 

efectuat transferul patrimonial al 
părţilor sociale deţinute la Izo Oil 

SRL către Caraiman Lucian . 

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. 

La termenul de judecată din data de 
24.09.2015, Curtea de Apel Craiova a amânat 

judecarea cauzei la data de 05 noiembrie 
2015, C2R – ora 9,30, pentru când se vor 

comunica întâmpinările formulate de intimaţii 
SC Izometal-Magellan SRL, prin 

administratorul special Neică Florentina şi SC 
Manon Lescaut SRL, prin administratorul 
special Cornu Oana Maria, către recurenţii 

reclamanţi Yna Consulting SPRL şi 
Consultant Insolvenţă SPRL, administratorii 
judiciari ai debitoarei SC Izometal-Magellan 
SRL. Se va repeta procedura de citare cu SC 

Manon Lescaut SRL prin administratorul 
special Cornu Oana Maria, celelalte părţi 

având termenul în cunoştinţă. 
La termenul de judecată din data de 

05.11.2015, Curtea de Apel Craiova a respins 
recursul ca nefondat. 

35. 6902/101/2012/a48 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a 
platit facturi de avans emise de 

Confort SA. 

La termenul de judecată din data de 
24.09.2015, Curtea de Apel Craiova a respins 

recursul ca nefondat 

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. 

La termenul de judecată din data de 
05.11.2015, Curtea de Apel Craiova a respins 

recursul ca nefondat 

37. 6902/101/2012/a50 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a 

efectuat transferuri patrimoniale de 
bunuri mobile – container MAN - 

către Steel Confort SRL. 

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 

platit factura de avans emisă de SC 

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

În cauză nu a fost declarat recurs. 
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C&C MH Confort SRL. 

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. 6902/101/2012/a53 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a 
cesionat catre domnul Cornu 

Georgica părţile sociale deţinute la 
Full Print Banat SRL. 

La termenul de judecată din data de 
14.12.2015 instanţa a admis acţiunea. a dispus 
anularea actului frudulos constând în transfer 
patrimonial în valoare de 1400 lei pt 140 părti 

sociale şi repunerea părţilor în situaţia 
anterioară. 

Până în prezent în cauză nu a fost declarat 
recurs. S-a declarat recurs , termen 04.02.2016 

41. 6902/101/2012/a54 

Anularea actului fraudulos prin 
care SC Izometal-Magellan SRL a 

transmis către SC Steel Confort 
SRL fără plata preţului a unui 

număr de 49.550 acţiuni deţinute la 
SC Conar SA. 

La termenul de judecată din data de 
03.12.2015, Curtea de Apel Craiova a respins 

recursul ca tardiv. 

42. 6902/101/2012/a55 

Anularea actului fraudulos 
constând în transferul patrimonial 
în valoare de 71.831.900 lei prin 

transmiterea de SC Izometal 
Magellan SRL către SC Confort 

SA fără plata preţului a unui număr 
de 1.436.638 părţi sociale deţinute 

la SC C&C MH Confort SRL. 

La termenul de judecată din data de 
03.12.2015, Curtea de Apel Craiova a respins 

recursul ca tardiv. 

43. 6902/101/2012/a56 

Anularea actului fraudulos 
constând în transferul patrimonial 
în valoare de 9.800.000 lei prin 
transmiterea de SC Izometal-

Magellan SRL în calitate de cedent 
către SC SC Confort SA în calitate 
de cesionar, fără plata preţului, a 

unui număr de 50.000 părţi sociale 
deţinute la SC Group Met Car SRL. 

La termenul de judecată din data de 
03.12.2015, Curtea de Apel Craiova a respins 

recursul ca tardiv. 

44. 6902/101/2012/a57 

Anularea actului fraudulos 
constând în transferul patrimonial 
în valoare de 9.800.000 lei prin 
transmiterea de SC Izometal-
Magellan SRL către SC MCT 

Impex SRL fără plata preţului a 
unui număr de 3.920.000 acţiuni 

deţinute la SC Confort SA. 

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

situaţia anterioară. 

45. 6902/101/2012/a58 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a 

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

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

Recursul formulat de administratorul judiciar 
a fost respins prin Decizia nr. 150/11.06.2015 

pronunţată de Curtea de Apel Craiova 

46. 6902/101/2012/a59 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a 

efectuat transferuri patrimoniale –
fond de marfuri - către Bau Center 

Vest SRL. 

Termen de judecată la 25.01.2016 pentru 
efectuarea expertizei bunuri mobile de către 

expertul Iacob Romulus, onorariul a fost 
achitat. 

47. 6902/101/2012/a60 
Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a 

efectuat transferuri patrimoniale de 

La termenul de judecată din data de 
03.12.2015, Curtea de Apel Craiova a dispus 
emiterea unei adrese către expertul desemnat 
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bunuri mobile către CONFORT 
SA. 

în mod aleatoriu de către instanţă, Ion Cristian 
Viorel cu menţiunea că s-a depus dovada 

achitării onorariului provizoriu în valoare de 
2000 lei pentru a efectua şi a depune la 

dosarul cauzei lucrarea de specialitate, cu 
obiectivele stabilite. A amânat judecarea 

cauzei la data de 21 ianuarie 2016, C2R – ora 
9:30, pentru când părţile au termen în 

cunoştinţă. 
Termen de judecată: 21.01.2016 

48. 6902/101/2012/a61 

Anularea actului fraudulos 
constând în transferul patrimonial 

în valoare de 107.650 lei prin 
transmiterea de SC Izometal-

Magellan SRL în calitate de cedent 
către domnul Cornu Georgică în 
calitate de cesionar, fără plata 

preţului, a unui număr de 2153 părţi 
sociale deţinute la SC Steel Confort 

SRL. 

La termenul de judecată din data de 
03.12.2015, Curtea de Apel Craiova a respins 

recursul ca tardiv. 

49. 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. 

50. 6902/101/2012/a63 

Anularea actului fraudulos 
constând în transmiterea de SC 

Izometal-Magellan SRL în calitate 
de cedent către domnul Caraiman 

Lucian Nicu în calitate de cesionar, 
fără plata preţului, a unui număr de 
50 părţi sociale deţinute la SC Full 

Print Banat SRL. 

La termenul de judecată din data de 
14.12.2015, instanţa a admis acţiunea. A 

dispus anularea actului frudulos constând în 
trasfer patrimonial în valoare de 500 lei a 50 
părţi sociale şi repunerea părţilor în situaţia 

anterioară. 
 S-a declarat recurs.Termen 04.02.2016 

51. 6902/101/2012/a104 

Anularea actului fraudulos prin 
care Izometal-Magellan SRL a 

efectuat transferuri patrimoniale 
către Bau Center Vest SRL. 

În acest dosar, ulterior disjungerii, instanţa a 
rămas învestită cu transferurile având ca 

obiect bunuri imobile. 
Termen de judecată la 25.01.2016 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 Creanta Numar 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. 
 In 12.01.2016 admite apelul  , dispune anularea 

sentintei , si incetarea actiunii  formulata , conf . art. 
7 alin.1 teza finala  din Legea 85/2014. 

2. 
Ambient Decor SRL 

CUI 19120946 
1.813,38 

Dosar nr. 16461/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin. L-a t ermenul  de judecata la 

24.09.2015. s-a suspendat 

3. 
Asociaţia Herneacova 

CUI 27807844 
68.363,16 

Dosar nr. 15431/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin. Cauza a fost declinată la Judecătoria 

Timişoara . In 27.11.2015  se respinge ca 
neintemeiata actiunea. 

4. 
Colcear Serv Com SRL 

CUI 4606531 
8.173,20 

Dosar nr. 5871/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin. Cauza a fost suspendata la termenul 
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din 17.06.2015, a fost repus pe rol.. 
In data de 14.10.2015 s-a suspendat. 

5. 
Corporation Rom-Cons SRL 

CUI 20723738 
2.516,03 

Dosar nr. 13977/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin. Cauza a fost suspendata la termenul 

din 30.04.2015. 
Termen de judecata 08.10.2015, cand s-a perimat 

cererea 

6. Dragoi Simona 5.350,77 

Dosar nr. 16733/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin.Prin Hotarâre  762/ 16.06.2015 s-a 
respins actiunea. A fost declarat apel  In data de 

10.11.2015 se respinge apelul . 

7. Elena Damanakis 243,37 

Dosar nr. 16734/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-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 15.01.2016. 

8. SC Eurodepur 2.563.074,15 

Dosar 2237/30/2015 SC Izometal Magellan a 
solicitat deschiderea procedurii de insolventa 

impotriva debitoarei SC EURODEPUR, iar prin 
sentinta nr. 1170/02.07.2015 s-a deschis procedura . 

termen 04.02.2016 

9. 
Full Print 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 solutionarea cauzei la Judecătoria 
Timisoara. 

Prin Sentinta nr. 8662/19.06.2015 s-a admis 
cererea.Nu s-a declarat apel 

10. SC Forest One SRL 36.092,40 Dosar 5110/30/2015 In 11.12.2015 respinge actiunea  

11. SC Group Met Car SRL 19.081,52 
Dosar 5111/30/2015, In 11.12.2015 respinge 

actiunea  

12. 
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. 

13. 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.) 
S-a repus pe rol.  In 06.01.2016 s-a perimat 

14. SC MCT Metal TM 199.759,37 Dosar 4828/30/2015 termen 08.12.2015 

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

Turnu-Severin. Prin încheierea din 14.05.2014 a fost 
anulată acţiunea . 

16. Princeps Studio SRL 75.911,23 

Dosar nr. 15435/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin.Prin sentinţa nr. 489/15.04.2015 a 
fost admisă acţiunea.Parata a declarat apel  . In 

27.10.2015 s-a suspendat cauza  , a intrat in 
insolventa . 

17. SC Profal International 84.235,77 
Dosar 2115/30/2015 . In data de 20.08.2015 s-a 

renuntat la judecata. 

18. Stancu Filip 12.385,65 

Dosar nr. 12563/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin. Prin hotararea 326 din 03.03.2015 

declina solutionarea cauzei către Judecătoria 
Timisoara cu termen de judecată la 14.01.2016. 

119. 
Tadis Agro 

CUI 10418478 
112.901,82 

Dosar nr. 15040 /225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin. Prin sentinţa 254 din18.02.2015 

declina solutionarea cauzei către Judecătoria 
Timisoara cu termen de judecată la 20.05.2015. 
La termenul de judecata din 20.05.2015 a fost 

dispusa suspendarea cauzei de Judecatoria 
Timisoara. 

20. West Part Hidraulyc & Transmision 248,25 Dosar nr. 14257/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
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CUI RO 29279389 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. In 08.12.2015 s-a perimat. 

21. 
Wireles Market Sistem SRL 

CUI 12271682 
3.797,79 

Dosar nr. 4329/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin. Declină soluţionarea cauzei Judecătoriei 

Timiş, prin hotarâre  1970 din 18.02.2015 declina 
solutionarea cauzei trimitand dosarul la ICCJ pentru 

stabilirea competenţei.In  02.10.2015 respinge actiunea 
prin hotararea nr. 981. 

22. 
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. In 12.01.2016 s-
a perimat.  

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-
Turnu-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 Tatiana 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 Bocsa SRL 

CUI 14744752 
304,97 

Dosar nr. 4991/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-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-
Turnu-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 1.950,00 Dosar nr. 4989/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-



19 

 

CUI 26124894 Turnu-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-

Turnu-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-
Turnu-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-
Turnu-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-
Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr.1169/14.11.2014 

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-
Turnu-Severin.  În cursul procesului a fost achitat 

integral debitul. 

26.
Lali Design SRL 
CUI 19110730 

35,500.29 
Din analiza documentaţiei comunicate, s-a constatat 

că debitul a fost stins integral prin operaţiunea de 
compensare nr. 6001 din 30.06.2013. 

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-

Turnu-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 Flor 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-
Turnu-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. 
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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 
Sentinţa nr. 5210/ 14.06.2013 a fost admisă acţiunea. 

40.
Rosu Simion Intreprindere 

Individuala 
CUI 27057394 

339,43 
Din analiza documentaţiei comunicate, s-a constatat 

că debitul a fost stins integral prin referatul nr. 
2289/44 din 31.10.2013. 

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.1182/19.11.2014 a fost 

admisă în parte cererea. 

43.
Stoicescu Catalin PFA 

CUI 25974250 
575,28 

Din analiza documentaţiei comunicate, s-a constatat 
că debitul a fost stins integral prin referatul nr. 

2289/44 din 31.10.2013. 

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 

CUI 27911135 
843,43 

Dosar nr. 5873/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-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. In 08.12.2015 s-a perimat. 

51.
Wireles Market Sistem SRL 

CUI 12271682 
3.797,79 

Dosar nr. 4329/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-Turnu
Severin. Declină soluţionarea cauzei Judecătoriei Timiş, 
prin hotarâre 1970 din 18.02.2015 declina solutionarea 

cauzei trimitand dosarul la ICCJ pentru stabilirea 
competenţei. In 02.10.2015 respinge actiunea. 

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. 

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. 



21 

 

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-

Turnu-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. Sentinta este in 

executare 
6. Berenyi Eliza Tatiana 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 chitanţa seria TMCYZO nr.0049875  si 

suma de 1746,04 lei compensată prin ordinul de 
compensare nr. 0939667/26.09.2013. 

12.
Comprod Bocsa SRL 

CUI 14744752 
304,97 

Dosar nr. 4991/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin. Prin sentinţa nr. 660/19.06.2014 a fost 
admisă cererea de chemare în judecată. Sentinţa este în 

executare. 

13.
Consultants For 

Management&Investment SRL 
CUI 19039990 

13.487,86 

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

Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 1023/08.10.2014 a fost 
admisă acţiunea. Sentinta este în executare 

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

30.01.2015 a fost admisa cererea. Sentinţa este în 
executare . 

20. Econometrica 4.850,14 
Dosar 16887/325/2014 al Judecatoriei Timişoara prin 

sentinţa nr. 1753/15.12.2014 s-a admis acţiunea. 
Sentinţa este în executare. 

21.
Elmet Group SRL 

CUI 15910667 
340,93 

Dosar nr. 15090/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 717/2015 29.05.2015 a 
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fost admisă acţiunea. 

22. Enache Cristina 234,82 
Din analiza documentaţiei comunicate, s-a constatat că 

debitul a fost achitat integral prin chitanţa nr. 
49870/16.10.2013. 

23. Encutescu Adrian 22.494,45 
Dosar nr. 1253/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-

Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 997/02.10.2014 a fost 
admisă acţiunea. Sentinta este in executare 

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

25.
Hydras SRL 

CUI 15760713 
 

494,72 

Dosar nr. 4988/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr.1169/14.11.2014 

cererea a fost respinsă ca rămasă fără obiect având în 
vedere că la dosar a fost depusă dovada achitării 

integrale a debitului. 

26.
Kis Spedizioni SRL 

CUI 14619768 
985,63 

Dosar nr.4332/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-Turnu-
Severin. În cursul procesului a fost achitat integral 

debitul. 

27.
Lali Design SRL 
CUI 19110730 

35,500.29 
Din analiza documentaţiei comunicate, s-a constatat că 

debitul a fost stins integral prin operaţiunea de 
compensare nr. 6001 din 30.06.2013. 

28.
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. 

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

30. Megan Silviu 10,938.34 
Dosar nr. 14538/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-

Turnu-Severin. Prin sentinţa nr. 298/2015 24.02.2015 a 
fost admisa cererea. Sentinta este in executare 

31.
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. 

32.
Mira Flor SRL 
CUI 22451915 

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

33.
Mondovit 

CUI 12271682 
267,43 lei 

Dosar nr. 4331/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 727/01.07.2014 a fost 
admisă cererea de chemare în judecată. Sentinţa este în 

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

35.
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. 

36. 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. 

37.
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. 

38. 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. 

39.
Poltergeist SRL 
CUI 11152462 

30.471,68 
Debitul a fost stins prin ordinul de compensare nr. 

0939665 din 30.07.2013. 

40.
S.C. Electroplast S.A. 

CUI 5027384 
7.833,33 

Dosar nr. 2480/190/2013 al Judecătoriei Bistriţa. Prin 
Sentinţa nr. 5210/ 14.06.2013 a fost admisă acţiunea. 

41.
Rosu Simion Intreprindere 

Individuala 
CUI 27057394 

339,43 
Din analiza documentaţiei comunicate, s-a constatat că 
debitul a fost stins integral prin referatul nr. 2289/44 

din 31.10.2013. 

42.
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. 
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43.
Scottio SRL 

CUI 9308013 
506,47 

Dosar nr. 5870/225/2014 al Judecătoriei Dr. Tr.Severin. 
Prin hotărârea nr.1182/19.11.2014 a fost admisă în 

parte cererea. Sentinta este in executare 

44.
Stoicescu Catalin PFA 

CUI 25974250 
575,28 

Din analiza documentaţiei comunicate, s-a constatat că 
debitul a fost stins integral prin referatul nr. 2289/44 

din 31.10.2013. 

45.
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. 

46.
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. 

47.
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. Sentinţa este in executare 

48. 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. 

49.
Venere Construction SRL 

CUI 27911135 
843,43 

Dosar nr. 5873/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 964 din 30.09.2014 a 

fost admisă acţiunea. 

50.
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. 

51.
West Part Hidraulyc & 

Transmision 
CUI RO 29279389 

248,25 

Dosar nr. 14257/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin. La termenul din data de 08.12.2015 

instanţa a admis excepţia de perimare a acţiunii, 
invocată din oficiu de instanţă. Constată perimată 
acţiunea formulată de reclamanta SC Izometal - 

Magellan SRL prin Yna Consulting SPRL şi Consultant 
Insolventa SPRL şi pe pârâta West Part Hidraulyc & 

Transmision SRL, având ca obiect pretenţii. 

52.
Wireles Market Sistem SRL 

CUI 12271682 
3.797,79 

Dosar nr. 4329/225/2014 al Judecătoriei Drobeta-Turnu-
Severin. Declină soluţionarea cauzei Judecătoriei Timiş, 
prin hotarâre 1970 din 18.02.2015 declina solutionarea 

cauzei trimitand dosarul la ICCJ pentru stabilirea 
competenţei. In data de 19.05.2015 declaina la Judecatoria 

Dr. T. Severin . In 02.10.2015 , prin hotararea nr. 981 
respinge actiunea. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 18.01.2016. 

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


