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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 108, data emiterii: 07.06.2016 

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. Lichidator judiciar provizoriu, societati profesionale de insolventa, asociate 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 lichidator judiciar provizoriu, societati 
profesionale de insolventa, asociate prin contract al debitorului SC Izometal-Magellan SRL, conform sentinţei nr. 177/2016 
din şedinţa publică din data de 16.05.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6902/101/2012, în temeiul art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
comunică raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori 
nr. 1, astfel întocmite, în anexă, în număr de 2 (două) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire nr. 3 pentru 
debitorul SC Izometal-Magellan SRL 

Nr. 108, data emiterii: 07.06.2016 
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. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar provizoriu, societati profesionale de insolventa, asociate prin contract: Yna Consulting SPRL şi 
Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC Izometal-Magellan SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare – În baza Sentinţei nr. 306/2015 din şedinţa publică din data de 
08.06.2015pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 5902/101/2012/al09, 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 Piraeus Bank Romania SA, administratorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă a acestor 
imobile. 
La licitaţia oragnizată în data de 08.04.2016, au fost adjudecate următoarele bunuri imobile: 
1. 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 1.061.981,70 lei la care nu se aplică TVA; 
2. *Proprietate imobiliară – teren cu construcţii industriale – situată în Timişoara, str. A. Bacalbaşa, nr. 2/C, jud. Timiş, 
zona Freidorf – 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 preţul de 923.622,57 lei. 
Valorificarea acestor imobile s-a făcut după cum urmează: 
a). 772.868,08 lei (TVA nu se aplica) - imobilul 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, detinute in conformitate cu contractul 
de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1335/19.11.2007 de Biroului Notarului Public Panduru Iosif-Nicolae; 
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b). 54.422,37 lei + TVA taxare inversă - 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, detinute in conformitate 
cu contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1335/19.11.2007 de Biroului Notarului Public Panduru Iosif-
Nicolae; 
c). 96.332,12 lei+ TVA taxare inversă - 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, detinute in conformitate cu 
contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1335/19.11.2007 de Biroului Notarului Public Panduru Iosif-Nicolae. 
Imobilele menţionate mai sus au fost adjudecate către creditorul garantat Piraeus Bank Romania SA la valoarea totală de 
1.985,604,27 lei, plata urmând să se facă după cum urmează: 
1. Proprietate imobiliară situată în loc. Timişoara, str. Albinelor, nr. 110/A, județul Timiş: 
- 850.891,40 lei, prin compensarea partiala a creantei pe care creditorul ipotecar Piraeus Bank Romania S.A. o detine 
impotriva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL; 
- 211.090,30 lei, reprezentand contravaloarea cheltuielilor de procedura aferente prezentei tranzactii, va fi asigurata de 
adjudecatar, urmand a fi virata in contul unic de insolventa RO 98 CARP 0360 0076 6158 RO01 deschis la Banca 
Comercială Carpatica SA, pe numele SC Izometal-Magellan SRL.; 
2. Proprietate imobiliară – teren cu construcţii industriale – situată în Timişoara, str. A. Bacalbaşa, nr. 2/C, jud. Timiş: 
- 733.520,83 lei, prin compensarea partiala a creantei pe care creditorul ipotecar Piraeus Bank Romania S.A. o detine 
impotriva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL; 
- 190.101,74 lei, reprezentand contravaloarea cheltuielilor de procedura aferente prezentei tranzactii, va fi asigurata de 
adjudecatar, urmand a fi virata in contul unic de insolventa RO 98 CARP 0360 0076 6158 RO01 deschis la Banca 
Comercială Carpatica SA, pe numele SC Izometal-Magellan SRL. 
Cheltuielile de procedură în sumă totală de 401.192,04 lei au fost virate de către adjudecatar în contul unic de insolvenţă al 
debitoarei cu OP nr. 6684/19.04.2016 în sumă de 211.090.30 lei şi OP nr. 6683/19.04.2016 în sumă de 190.101,74 lei. 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – Nu fac obiectul prezentei distribuiri. 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei administratorului judiciar –Onorariul cuvenit administratorului judiciar este inclus în 
cheltuielile de procedură. 
După scăderea cheltuielilor de procedură rămâne suma totală de 1.584.412,23 lei, care se va compensa cu creanţa deţinută 
de creditorul ipotecar Piraeus Bank Romania SA împotriva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei – La întocmirea 
prezentului raport asupra fondurilor obţinute şi a planului de distribuire între creditori, nu au fost luate în considerare 
încasările din creanţe întrucât nu fac obiectul prezentei distribuiri. 
Din preţurile de adjudecare în valoare totală de 1.985.604,27 lei au fost achitate de către adjudecatarul Piraeus Bank 
Romania SA cheltuieli de procedură în sumă totală de 401.192,04 lei. 
5. Alte menţiuni – Nu s-au reţinut sume pentru acoperirea cheltuielilor viitoare. 

Plan de distribuire între creditori nr. 3 
Număr dosar 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. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar provizoriu, societati profesionale de insolventa, asociate prin contract: Yna Consulting SPRL şi 
Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC Izometal-Magellan SRL 

1. Creanţe garantate 

Nr. crt. Creditor 
Valoare creanţă garantată 

acceptată 
Sumă distribuită Observaţii 

1. PIRAEUS BANK ROMANIA SA 7.229.062,80 lei 1.584.412,23 lei 

Compensare 
parţială a 
creanţei 

deţinută de 
creditorul 
ipotecar 

 Total sume distribuite  1.584.412,23 lei  

Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - Nu s-au reţinut sume pentru acoperirea 
cheltuielilor viitoare. 
Termen procedural: 27.06.2016 
Lichidator judiciar provizoriu, societati profesionale de insolventa, asociate prin contract: Consultant Insolvenţă SPRL, prin 

asociat coordonator Popescu Emil şi Yna Consulting SPRL, prin asociat coordonator Motoi Gogu 


