
 
                        

   YNA  
         Consulting 
 

 

str. Zăbrăuţului nr. 7A, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi 

CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0252/35.43.99, Mobil: 0742.592.183 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro ; Web: www.consultant-insolventa.ro 

 
str. Mărăşeşti nr. 18, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi 

CUI  21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213 

 Fax/Tel: (+40) 252 328 293, Mobil: (+40) 744 528 869 

 E-mail: office@ynaconsulting.ro ; Web: http://www.ynaconsulting.ro 

 

1 

Dosar nr.  6902/101/2012 
Termen procedural: 03.10.2016 
 
 
 
                      CĂTRE, 

                       TRIBUNALUL MEHEDINTI 
                              SECȚIA A II-A CIVILA 

 
 

 
Societatile profesionale de insolventa Consultant Insolvență SPRL, cu 

sediul procesual ales în mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, 
cod de identificare fiscală 31215824, reprezentată legal prin asociat 
coordonator ec. Popescu Emil si Yna Consulting SPRL, cu sediul in Drobeta 
Turnu Severin, str. Marasesti, nr. 18, judetul Mehedinti, inregistrata in 
Registrul Formelor de Organizare  II sub nr. 0213, cod de identificare fiscală 
21146590, reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu, in 
calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitoarei SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL numit prin sentința nr. 177 din data de 16.05.2016 
pronunţată de către Tribunalul Mehedinti, Secţia a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 6902/101/2012, în temeiul art. 21 alin. 
(1) din Legea 85/2006, formulăm prezentul 

                                                                                                                              
 
 
 

Raport de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de 

insolvenţă conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul 
SC IZOMETAL-MGELLAN SRL 

 
 
 

La data de 16.05.2016, Tribunalul Mehedinti a dispus prin Sentinta 
civila nr. 177, pronuntata in dosarul nr. 6902/101/2012 deschiderea 
procedurii de faliment impotriva debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL, 
fixand termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul 
procedurii şi cerintele ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă în 
vederea intocmirii tabelului suplimentar la 27.06.2016. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor născute in cursul procedurii, intocmirea , afişarea 
şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor  a fost fixat la data de 
24.07.2016 iar termenul limită pentru solutionarea eventualelor contestaţii la 
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creanţele nascute in cursul procedurii la 06.08.2016 şi pentru afisarea 
tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 20.08.2016. 

Termenul limita in vederea depunerii contestatiilor impotriva 
tabelului suplimentar de creante este la data de 03.08.2016. 

Ulterior  formulării cererilor de creanțe suplimentare depuse la dosarul 
cauzei împotriva debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL, lichidatorul 
judiciar a procedat la analiza acestora după cum urmează: 

 

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti, cu sediul 
in Dr. Tr. Severin, str. Piata Radu Negru, nr. 1, judetul Mehedinti a formulat 
cerere de creanta solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu 
suma de 62.545.340 lei reprezentând contravaloare impozite si taxe datorate 
după data deschiderii procedurii generale de insolvență respectiv data de 
23.08.2012 și până la data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei 
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Mehedinti a fost depusă în termen, respectiv până la data de 
27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca suma de 62.545.340 lei se circumscrie dispozitiilor art. 3 
pct. 18 din Legea 85/2006, urmand astfel sa fie inscrisa in tabloul suplimentar 
de creante ca si creanta bugetara, cu rang de prioritate prevazut de art. 
123 alin. (3) din Legea 85/2006. 

Art. 3 pct. 18 “Tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute 

dupa data deschiderii procedurii generale si pâna la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii 
acestora.” 

 

- AN Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Mures prin 
Sistemul de Gospodarire al Apelor Arad, cu sediul in Arad, str. Liviu 
Rebreanu, nr. 101, jud. Arad, CUI Ro18279111 a formulat cerere suplimentara 
de creanta solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu suma 
de 2.926,48 lei reprezentând contravaloare facturi emise in baza contractului 
de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 903/2013 după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență respectiv data de 
23.08.2012 și până la data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei 
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei AN Apele Romane – Administratia 
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Bazinala de Apa Mures prin Sistemul de Gospodarire al Apelor Arad a fost 
depusă în termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca suma de 2.926,48 lei se circumscrie dispozitiilor art. 3 pct. 
18 din Legea 85/2006, urmand astfel sa fie inscrisa in tabloul suplimentar de 
creante ca si creanta bugetara, cu rang de prioritate prevazut de art. 123 
alin. (3) din Legea 85/2006. 

Art. 3 pct. 18 “Tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute 
dupa data deschiderii procedurii generale si pâna la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii 
acestora.” 

 

- Primaria comunei Criciova cu sediul in loc. Criciova, nr. 51, jud. 
Timis, CUI 4357937 a formulat cerere suplimentara de creanta, solicitand 
înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu suma de 8.307 lei 
reprezentând contravaloare impozit teren extravilan si taxa afisaj datorate 
după data deschiderii procedurii generale de insolvență respectiv data de 
23.08.2012 și până la data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei 
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Primaria comunei Criciova a fost 
depusă în termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca pentru suma totala de 8.307 lei solicitata, Primaria 
comunei Criciova nu este indreptatita a fi inscrisa in tabloul suplimentar de 
creante motivat de faptul ca nu a facut dovada existentei unei creante certe, 
lichide si exigibile prin anexarea la cererea suplimentara de creanta a deciziilor 
de impunere. 

 

- Primaria comunei Ghiroda, cu sediul in Ghiroda, str. Victoria, nr. 46, 
judetul Timis, CUI 5517220, a formulat cerere suplimentara de creanta, 
solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu suma de 15.103 
lei reprezentând contravaloare impozite cladiri si curti constructii calculate 
pana la data de 31.12.2015 si suma de 88.348 lei reprezentand impozite 
aferente anului fiscal 2016. 

In urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Primaria comunei Ghiroda a fost 
depusă în termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca Primaria comunei Ghiroda este indreptatita a fi inscrisa in 
tabelul suplimentar de creante cu suma de 15.103 lei reprezentand debit 
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calculat pana la data de 31.12.2015, ca si creanta bugetara, cu rang de 
prioritate prevazut de art. 123 alin. (3) din Legea 85/2006. 

Inscrierea diferentei de 88.348 lei urmand a fi respinsa, motivat de 
faptul ca aceasta creanta este scadenta la data de 30.06.2016, deci ulterior 
datei deschiderii procedurii de faliment a debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN 
SRL, respectiv 16.05.2016, astfel ca, aceasta creanta nu indeplineste conditiile 
prevazute de dispozitiile art. 3 pct. 18 din Legea 85/2006. 

Art. 3 pct. 18 “Tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute 
dupa data deschiderii procedurii generale si pâna la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii 
acestora.” 

 

- Primaria Lipova, cu sediul in Lipova, str. N. Balcescu, nr. 26, judetul 
Arad, CUI 3519224 a formulat cerere suplimentara de creanta, solicitand 
înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu suma de 12.867 lei 
reprezentând contravaloare taxe si impozite datorate după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență respectiv data de 23.08.2012 și până la 
data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Primariei Lipova a fost depusă în 
termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca suma de 12.867 lei nu se circumscrie dispozitiilor art. 3 
pct. 18 din Legea 85/2006, urmand astfel a nu fi inscrisa in tabloul 
suplimentar de creante, avand in vedere urmatoarele: 

1. Se solicita inscrierea in tabelul suplimentar de creante intocmit 
impotriva debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL cu suma de 923 lei 
reprezentand taxe si impozite datorate pentru 5 (cinci) containere apartinand 
debitoarei; 

- asa cum rezulta din procesul – verbal de custodie incheiat la data de 
21 februarie 2014, trei dintre containerele pentru care au fost calculate 
impozitele au fost predate in custodia SC BAU CENTER VEST SRL, astfel ca, 
aceasta plata este nedatorata; 

- conform procesului-verbal de executare silita incheiat la data de 15 mai 
2013, intocmit de catre BEJRadulescu George Cristian in dosarul executional 
nr. 69/2013 (dosar corespondent Judecatoria Lipova: 364/250/2012), diferenta de 
doua  containere nu se mai afla in proprietatea SC IZOMETAL-MAGELLAN 
SRL, facand obiectul executarii silite solicitate de catre SC EURO PETROL SRL, 
astfel ca impozitul aferent acestor bunuri este nedatorat; 
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2. Se solicita inscrierea in tabelul suplimentar de creante intocmit 
impotriva debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL cu suma de 2.444 lei 
reprezentand taxa publicitate firma si taxa aparare civila insa, avand in vedere 
faptul ca debitoarea nu mai desfasoara activitate comerciala, aceasta suma 
este nedatorata. 

 

- Primaria municipiului Caransebes, cu sediul in Caransebes, Piata 
Revolutiei, nr. 1, judetul Caras Severin, CUI 3227947 a formulat cerere 
suplimentara de creanta, solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al 
creanțelor cu suma de 5.330 lei reprezentând contravaloare impozit teren si 
taxa afisaj datorate după data deschiderii procedurii generale de insolvență 
respectiv data de 23.08.2012 și până la data deschiderii procedurii de 
faliment a debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL respectiv data de 
16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Primariei Caransebes a fost depusă în 
termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca din suma totala de 5.330 lei solicitata de catre creditoare, 
aceasta nu a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile, 
prin anexarea la cererea suplimentara de creanta a deciziilor de impunere. 

-  Primaria municipiului Lugoj, cu sediul in str. Piata Victoriei, nr. 4, 
judetul Timis, CUI 4527381 a formulat cerere suplimentara de creanta, 
solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu suma de 
128.927 lei reprezentând contravaloare taxe si impozite datorate după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență respectiv data de 
23.08.2012 și până la data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei 
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Primaria municipiului Lugoj a fost 
depusă în termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca suma de 26.717 lei nu trebuie inscrisa in tabloul 
suplimentar de creante, avand in vedere faptul ca aceasta reprezinta majorari, 
fiind aplicabile dispozitiile art. 41 alin. (4) din Legea 85/2006. 

Art. 41 alin. (4) “Nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori 
cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute 
ulterior datei deschiderii atât a procedurii simplificate, cât si a celei generale, în 
cazul în care nici un plan de reorganizare nu este confirmat.” 

Diferenta de 102.210 lei pana la concursul sumei solicitate se 
circumscrie dispozitiilor art. 3 pct. 18 din Legea 85/2006, urmand astfel sa fie 
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inscrisa in tabloul suplimentar de creante ca si creanta bugetara, cu rang de 
prioritate prevazut de art. 123 alin. (3) din Legea 85/2006. 

Art. 3 pct. 18 “Tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute 

dupa data deschiderii procedurii generale si pâna la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii 
acestora.” 

 

- Primaria Municipiului Timisoara, cu sediul in Timisoara, bd. Mihai 
Eminescu, nr. 2B, CUI 21666630 a formulat cerere suplimentara de creanta, 
solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu suma de 
909.187,59 lei reprezentând contravaloare taxe si impozite datorate după 
data deschiderii procedurii generale de insolvență respectiv data de 
23.08.2012 și până la data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei 
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Primariei Timisoara a fost depusă în 
termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca din suma totala de 909.187,59 lei solicitata de catre 
Primaria Timisoara se circumscrie dispozitiilor art. 3 pct. 18 din Legea 
85/2006, doar suma de 883.858,59 lei, reprezentand impozit pe cladiri si 
terenuri urmand astfel sa fie inscrisa in tabloul suplimentar de creante ca si 
creanta bugetara, cu rang de prioritate prevazut de art. 123 alin. (3) din 
Legea 85/2006. 

In ceea ce priveste suma de 20.883 lei reprezentand contravaloare 
impozite pentru mijloace transport, avand in vedere faptul ca acestea nu se 
mai regasesc in patrimoniul debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL, aceste 
contributii nu sunt datorate.  

Referitor la taxa afisaj solicitata, in cuantum de lichidatorul judiciar de 
asemenea, arata faptul ca nu este datorata de catre SC IZOMETAL-MAGELLAN 
SRL, motivat de faptul ca debitoarea nu a mai desfasurat activitati comerciale, 
astfel si aceasta creanta suplimentara urmeaza a fi respinsa. 

 

- Primaria comunei T. Vladimirescu, cu sediul in T. Vladimirescu, str. 
Revolutiei, nr. 4, judetul Arad, CUI 3519615 a formulat cerere suplimentara de 
creanta, solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu suma 
de 5.464 lei reprezentând contravaloare taxe si impozite datorate după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență respectiv data de 
23.08.2012 și până la data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei 
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 
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În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Primaria Comunei T. Vladimirescu a 
fost depusă în termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca pentru suma de 5.464 lei solicitata de catre Primaria 
comunei T. Vladimirescu nu s-a facut dovada caracterului cert, lichid si 
exigibil, prin anexarea la cererea suplimentara de creanta a deciziilor de 
impunere, motiv pentru care cererea suplimentara de creanta va fi respinsa. 

- Aquatim SA Timisoara cu sediul in Timisoara, str. Gh. Lazar, nr. 
11/A, jud. Timis, CUI RO 3041480 a formulat cerere suplimentara de creanta, 
solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu suma de 
2.310,95 lei reprezentând contravaloare facturi emise in baza contractelor de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 
3688.1, 3688.2 si 3688.3 din data de 26.02.2016 după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență respectiv data de 23.08.2012 și până la 
data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Aquatim SA Timisoara a fost depusă 
în termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca suma de 2.225,68 lei se circumscrie dispozitiilor art. 3 pct. 
18 din Legea 85/2006, urmand astfel sa fie inscrisa in tabloul suplimentar ca 
si creanta chirografara, cu rang de prioritate prevazut de art. 123 alin. (3) 
din Legea 85/2006. 

Diferenta de 85,27 lei nu va fi inscrisa in tabloul suplimentar de 
creante, avand in vedere faptul ca facturile din care rezulta aceasta suma de 
bani au fost emise dupa data deschiderii procedurii de faliment impotriva 
debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL, astfel ca nu se incadreaza in 
dispozitiile art. 3 pct. 18 din Legea 85/2006. 

Art. 3 pct. 18 “Tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute 
dupa data deschiderii procedurii generale si pâna la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii 
acestora.”  

 

- SC BAU CENTER VEST SRL cu sediul în Municipiul Timisoara, str. A. 
Pacha, nr. 3, înmatriculată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Timis 
sub nr. J35/3615/1992, având Cod Unic de Înregistrare RO 6960283, in 
insolventa, reprezentata prin administrator special Negroiu Constantin, sub 
supravegherea  administratorului judiciar provizoriu – consortiul format din 
practicienii in insolventa MBS Insolv IPURL si Cabinet Individual de Insolventa 
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Hodosan Sorin, având în vedere dispozițiile art. 107 alin. (4) coroborat cu 
dispozițiile art. 64 și art. 65 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței a 
formulat cerere suplimentara de creanta, solicitand înscrierea în tabelul 
suplimentar al creanțelor cu suma de 125.789.750,06 lei reprezentând 
contravaloare facturi emise catre SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL, precum si 
“valoarea inscrisurilor a caror anulare a fost ceruta de catre SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL, prin administratori judiciari, anulari ce fac obiectul unor dosare 
aflate pe rolul instantelor de judecata” după data deschiderii procedurii 
generale de insolvență respectiv data de 23.08.2012 și până la data 
deschiderii procedurii de faliment a debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN 
SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei SC BAU CENTER VEST SRL a fost 
depusă în termen, respectiv până la data de 27.06.2016, a fost timbrată 
corespunzător cu taxă de timbru în sumă totală de 200,00 lei. 

I. Cu privire la suma de 65.934.929,77 lei solicitata de catre SC BAU 
CENTER VEST  a fi admisa in tabelul suplimentar al creantelor, reprezentand 
valoarea estimata cu privire la cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata  
ce au ca obiect anulare acte frauduloase, aceasta nu va fi inscrisa in tabelul 
suplimentar de creante. 

Creantele suplimentare, conform dispozitiilor art. 3 pct. 18 din Legea 
85/2006 sunt definte  ca „…creantele nascute dupa data deschiderii procedurii 

generale si pâna la data începerii procedurii falimentului, acceptate de catre 
lichidator în urma verificarii acestora”. 

SC BAU CENTER VEST SRL nu a anexat cererii suplimentare de creanta 
vreun inscris care sa ateste faptul ca suma solicitata a fi inscrisa in tabloul 
suplimentar de creante a fost nascuta intre data de 23.08.2012 (data 
deschiderii procedurii de insolventa impotriva debitoarei SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL) si data de 16.05.2016 (dara deschiderii procedurii de 
faliment impotriva debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL). 

De asemenea, valoarea bunurilor cuprinse in contractele de vanzare-
cumparare a caror anulare se solicita in cauza ce face obiectul dosarului nr. 
6902/101/2012/a59 este de15.097.062,55 lei, si nu de 55.862.143,75 lei cum 
se sutine in cererea suplimentara de creanta.  

SC BAU CENTER VEST SRL anticipeaza o solutie de anulare a actelor 
presupuse a fi frauduloase insa nu poate fi formulata o cerere suplimentara de 
creanta in baza unor anticipari, ci doar in baza unor inscrisuri doveditoare din 
care sa rezulte caracterul cert, lichid si exigibil al creantei. 

Mai mult decât atat, nu sunt indeplinite conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 83 din Legea 85/2006. 

Art. 83. – „(1) Tertul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial, 
anulat conform art. 80, va trebui sa restituie averii debitorului bunul 
transferat sau, daca bunul nu mai exista, valoarea acestuia de la data 
transferului efectuat de catre debitor, stabilita prin expertiza efectuata în 
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conditiile legii. (2) Tertul dobânditor, care a restituit averii debitorului bunul 
sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor, va avea împotriva 
averii o creanta de aceeasi valoare, cu conditia ca tertul sa fi acceptat 
transferul cu buna-credinta si fara intentia de a-i împiedica, întârzia ori însela 
pe creditorii debitorului. În caz contrar, tertul dobânditor pierde creanta sau 
bunul rezultat din repunerea în situatia anterioara, în favoarea averii 
debitorului. Reaua-credinta a tertului dobânditor trebuie dovedita. (3) Tertul 
dobânditor cu titlu gratuit de buna-credinta va restitui bunurile în starea în 
care se gasesc, iar în lipsa acestora, va restitui diferenta de valoare cu care s-a 
îmbogatit. În caz de rea-credinta, tertul va restitui, în toate cazurile, întreaga 
valoare, precum si fructele percepute.”  

 
II. Referitor la suma de 55.261.012, 62 lei, reprezentand valoarea 

estimata a dosarelor ce au ca obiect anulare acte in conditiile art. 46-49 din 
Legea 85/2006, lichidatorul judiciar al SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL arata 
urmatoarele: 

-Asa cum rezulta din evidenta contabila a debitoarei SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL, urmare a instrainarii bunurilor ce fac obiectul dosarului nr. 
6902/101/2012/a59, SC BAU CENTER VEST SRL are un debit de 
7.087.380,92 lei fata de SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL, astfel ca, si in 
situatia anularii operatiunilor ce fac obiectul acestei cauze, avand in vedere 
faptul ca SC BAU CENTER VEST SRL nu a achitat contravaloarea bunurilor 
achizitionate, SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL nu are de restituit aceasta 
suma. 

- Referitor la dosarul nr. 6902/101/2012/a139, lichidatorul judiciar 
arata faptul ca, la data de 19.08.2012, SC BAU CENTER VEST SRL avea de 
achitat debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL suma de 16.106.301,96 lei. 

Prin incheierea contractelor de cesiune creanta, nr. 257a si 258a ce fac 
obiectul dosarului nr. 6902/101/2012/a139, SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL 
a dobandit calitatea de  debitor al SC BAU CENTER VEST SRL, astfel ca, si in 
situatia in care aceste cesiuni de creanta ar fi anulate, SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL nu ar dobandi calitatea de debitor al SC BAU CENTER VEST 
SRL, ci aceasta din urma societate ar redeveni debitiarea SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL, astfel ca, suma solicitata nu indeplineste conditiile legale 
pentru a fi inscrisa in tabloul suplimentar de creante;  

- Referitor la dosarul nr. 6902/101/2012/a147,  a carui valoare totala 
de 29.244.560,50 lei se solicita a fi inscrisa in tabelul suplimentar de creante, 
lichidatorul judiciar arata faptul ca acest dosar are ca obiect anulare plati si 
cesiuni de creanta, compensari si facturi emise de catre SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL catre SC BAU CENTER VEST SRL si neachitate, in temeiul 
dispozitiilor art. 46-49 din Legea 85/2006, astfel ca, in eventualitatea admiterii 
acestei actiuni in anulare, prin repunerea partilor in situatia anterioara SC 
BAU CENTER VEST SRL devine debitoarea SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL. In 
atare situatie, cea care va detine o creanta va fi SC IZOMETAL-MAGELLAN 
SRL. 
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Astfel ca, lichidatorul judiciar nu va proceda la inscrierea sub conditie a 
sumei de 55.261.012, 62 lei reprezentand contravaloarea cauzelor ce au ca 
obiect anulare acte in conditiile art. 46-49 din Legea 85/2006. 

 
III. Referitor la suma de 636.465,21 lei solicitata, reprezentand sold 

neachitat, raportat la faptul ca SC BAU CENTER VEST SRL nu a facut dovada 
existentei acestei creante, in sensul ca nu a atasat cererii suplimentare de 
creanta facturi cu anexe din care sa rezulte caracterul cert, lichid si exigibil al 
creantelor solicitate. 

 
 
- BRD Groupe Societe Generale Suc. Dr. Tr. Severin, cu sediul in Dr. 

Tr. Severin, bd. Carol I, nr. 55, judetul Mehedinti, CUI 361579 a formulat 
cerere suplimentara de creanta, solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al 
creanțelor cu suma de 531.076 EURO si 3.282.952,53 lei reprezentând 
contravaloare principal restant + accesorii acumulate până la data deschiderii 
procedurii de faliment a debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL, respectiv 
data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei BRD Groupe Societe Generale Suc. 
Dr. Tr. Severin a fost depusă în termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat urmatoarele: 

Suma de 2.420.060,53 lei reprezentand “principal restant” aferent 
contractului de credit nr. 1000/16.12.2011 solicitata a fi inscrisa in tabloul 
suplimentar de creante al debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL nu va fi 
inscrisa, motivat de faptul ca aceasta suma se regaseste in tabelul definitiv al 
creantelor, BRD Groupe Societe Generale Suc. Dr. Tr. Severin inscriindu-se 
cu suma evaluata a garantiilor detinute in baza acestui contract de credit. 

Suma de 862.692 lei reprezinta dobanzi si comisioane aferente 
contractului de credit nr. 1000/16.12.2011, astfel ca, aceasta suma va fi 
inscrisa in tabelul suplimentar de creante in mod statistic la rubrica creante 
garantate, sub protecţia art. 41 alin. 2 teza a II-a din Legea insolvenţei, şi cu 
rangul de prioritate prevăzut de art. 123 alin. (3) din Legea insolvenţei şi vor 
participa la distribuiri în cazul în care valoarea de vânzare a bunurilor va fi 
mai mare decât suma înscrisă în categoria creanţelor garantate (în cazul în 
care valorificarea activelor asupra cărora poarta garanţia se va face la un preţ 
mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv sau definitiv consolidat , 
diferenţa favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din 
creanţa sa fusese înscrisă drept creanţă chirografară, până la acoperirea 
crenţei principale şi a accesoriilor ce se vor calcula). 

 
Referitor la suma de 531.076 EURO (calculata la cursul BNR la data 

deschiderii procedurii de faliment, respectiv 16 mai 2016) solicitata de catre 
creditoare in baza contractului de credit in care SC IZOMETAL-MAGELLAN 



 
                        

   YNA  
         Consulting 
 

 

str. Zăbrăuţului nr. 7A, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi 

CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0252/35.43.99, Mobil: 0742.592.183 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro ; Web: www.consultant-insolventa.ro 

 
str. Mărăşeşti nr. 18, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi 

CUI  21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213 

 Fax/Tel: (+40) 252 328 293, Mobil: (+40) 744 528 869 

 E-mail: office@ynaconsulting.ro ; Web: http://www.ynaconsulting.ro 

 

11 

SRL a garantat debitoarea SC GROUP MET CAR SRL, aceasta va fi inscrisa in 
tabloul suplimentar de creante in mod statistic la rubrica creante garantate, 
sub protecţia art. 41 alin. 2 teza a II-a din Legea insolvenţei, şi cu rangul de 
prioritate prevăzut de art. 123 alin. (3) din Legea insolvenţei şi vor participa la 
distribuiri în cazul în care valoarea de vânzare a bunurilor va fi mai mare decât 
suma înscrisă în categoria creanţelor garantate (în cazul în care valorificarea 
activelor asupra cărora poarta garanţia se va face la un preţ mai mare decât 
suma înscrisă în tabelul definitiv sau definitiv consolidat , diferenţa favorabilă 
va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanţa sa fusese 
înscrisă drept creanţă chirografară, până la acoperirea crenţei principale şi a 
accesoriilor ce se vor calcula). 

Art. 41 alin. (2) “Prin excepție de la alin. (1), creanțele garantate se 
înscriu în tabelul definitiv până la valoarea garanției stabilită prin evaluare, 
dispusă de administratorul judiciar sau de lichidator. In cazul în care 
valorificarea activelor asupra cărora poartă garanția se va face la un preț mai 
mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv sau definitiv consolidat, diferența 

favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanta sa 
fusese înscrisă ca și creanță chirografară, până la acoperiea creanței principale și 

a accesoriilor ce se vor calcula.” 
 

- Marfin Bank Romania SA, cu sediul in Bunuresti, str. Emanoil 
Porumbaru, nr. 90-92, sector 1, CUI RO10556861 a formulat cerere 
suplimentara de creanta,  solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al 
creanțelor cu suma de 1.663.003,99 EURO si 37.282,86 lei reprezentând 
contravaloare creante datorate după data deschiderii procedurii generale de 
insolvență respectiv data de 23.08.2012 și până la data deschiderii 
procedurii de faliment a debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL 
respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Marfin Bank Romania SA a fost 
depusă în termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca: 

- suma reprezentand “principal restant” aferent acordului de imprumut 
nr. FA 274/14.09.2009 solicitata a fi inscrisa in tabloul suplimentar de creante 
al debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL nu va fi inscrisa, motivat de 
faptul ca  aceasta suma se regaseste in tabelul definitiv al creantelor; 

- suma de 435.226,11 EURO+37.282,86 lei reprezentand dobanzi 
restante, penalitati si alte cheltuieli  va fi inscrisa in tabelul suplimentar de 
creante in mod statistic la rubrica creante garantate, sub protecţia art. 41 alin. 
2 teza a II-a din Legea insolvenţei, şi cu rangul de prioritate prevăzut de art. 
123 alin. (3) din Legea insolvenţei şi vor participa la distribuiri în cazul în care 
valoarea de vânzare a bunurilor va fi mai mare decât suma înscrisă în 
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categoria creanţelor garantate (în cazul în care valorificarea activelor asupra 
cărora poarta garanţia se va face la un preţ mai mare decât suma înscrisă în 
tabelul definitiv sau definitiv consolidat , diferenţa favorabilă va reveni tot 
creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanţa sa fusese înscrisă drept 
creanţă chirografară, până la acoperirea crenţei principale şi a accesoriilor ce 
se vor calcula) . 

Art. 41 alin. (2) “Prin excepție de la alin. (1), creanțele garantate se 
înscriu în tabelul definitiv până la valoarea garanției stabilită prin evaluare, 

dispusă de administratorul judiciar sau de lichidator. In cazul în care 
valorificarea activelor asupra cărora poartă garanția se va face la un preț mai 
mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv sau definitiv consolidat, diferența 

favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanta sa 
fusese înscrisă ca și creanță chirografară, până la acoperiea creanței principale și 
a accesoriilor ce se vor calcula.” 

 
 
- Confort SA, cu sediul in Timisoara, str. Enric Baader, nr. 11, judetul 

Timis, CUI RO1833467 a formulat cerere suplimentara de creanta, solicitand 
înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu suma de 86.734.981,93 
lei reprezentând contravaloare creante datorate după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență respectiv data de 23.08.2012 și până la 
data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Confort SA a fost depusă în termen, 
respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca SC CONFORT SA este indreptatita a fi inscrisa in tabloul 
creditorilor cu suma de 9.171.430,30 lei, dupa cum urmeaza: 

- suma de 62.078,44 lei reprezentand chirie, prestatii si bunuri livrate, 
solicitata a fi inscrisa in tabelul suplimentar de creante de catre Confort SA se 
circumscrie conditiilor prevazute de dispozitiile art. 3 pct. 19 din Legea 
85/2006, urmand astfel a fi inscrisa in tabelul suplimentar de creante al 
debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL ca si creanta chirografara, cu rang 
de prioritate prevazut de art. 123 alin. (3) din Legea 85/2006; 

- suma de 8.712.445,91 lei aferenta scrisorilor de garantie bancara 
executate pentru neindeplinirea obligatioilor asumate de catre SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL urmeaza a fi inscrisa in tabelul suplimentar de creanta al 
debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL ca si creanta chirografara, cu rang 
de prioritate prevazut de art. 123 alin. (3) din Legea 85/2006, cu 
motivarea ca a fost facuta dovada executarii scrisorilor de garantie bancara 
dupa data deschiderii procedurii de insolventa, fiind indeplinite astfel, 
conditiile art. 3 pct. 18 din Legea 85/2006; 
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- suma de 396.905,95 lei, aferenta garantiei acordata de catre Confort 
SA in vederea garantarii obligatiilor SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL fata de 
Caterpillar Financial Services Poland Sp z.o.o. Sucursala Romania indeplineste 
cerintele dispozitiilor art. 3 pct. 19 din Legea 85/2006, astfel ca, urmeaza a fi 
inscrisa in tabelul suplimentar de creante al debitoarei SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL ca si creanta chirografara, cu rang de prioritate prevazut 
de art. 123 alin. (3) din Legea 85/2006, avand in vedere faptul ca prin 
inscrisurile anexate cererii suplimentare de creanta s-a facut dovada executarii 
silite a garantiei de catre Confort SA. 

- suma de 5.731.651,63 lei aferenta celor 13 bilete la ordin girate cu 
titlu de creditare catre SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL in cadrul operatiunilor 
intragrup, solicitata de catre Confort  SA va fi inscrisa in  tabelul suplimentar 
de creante al debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL sub conditie pana la 
dovedirea prin inscrisuri a decontarii emitentului a celor 13 bilete la ordin in 
favoarea debitorilor SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL ca si creanta 
chirografara, cu rang de prioritate prevazut de art. 123 alin. (3) din Legea 
85/2006; 

 

- suma de 71.831.900 lei rezultata din Sentinta nr. 339/22.06.2015, 
pronuntata in dosarul nr. 6902/101/2012/a55 de catre Tribunalul Mehedinti, 
definitiva prin respingerea recursului de catre Curtea de Apel Craiova, prin 
Decizia nr. 286/03.12.2015 urmeaza a nu fi inscrisa in tabelul suplimentar de 
creante, motivat de faptul ca, aceasta creanta este nascuta urmare a anularii 
unor acte frauduloase (deci anterioare deschiderii procedurii de insolventa), 
astfel ca, prin repunerea partilor in situatia anterioara dispusa de catre 
instanta de judecata, partile revin la situatia anterioara deschiderii 
procedurii de insolventa. Creditorul Confort SA are in atare situtie 
posibilitatea formularii unei contestatii impotriva tabelului definitiv de creante 
in conditiile art. 75 din Legea 85/2006. 

Art. 3 pct. 18 “Tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute 

dupa data deschiderii procedurii generale si pâna la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii 
acestora.” 

 
 
- Conar SA, cu sediul in Arad, str. Gradina Postei, nr. 1, judetul Arad, 

CUI RO1703548 a formulat cerere suplimentara de creanta, solicitand 
înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu suma de 55.813,68 lei 
reprezentând contravaloare după data deschiderii procedurii generale de 
insolvență respectiv data de 23.08.2012 și până la data deschiderii 
procedurii de faliment a debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL 
respectiv data de 16.05.2016. 
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În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Conar SA a fost depusă în termen, 
respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca suma de 55.813,68 lei se circumscrie dispozitiilor art. 3 
pct. 18 din Legea 85/2006, urmand astfel sa fie inscrisa in tabloul suplimentar 
de creante ca si creanta chirografara, cu rang de prioritate prevazut de art. 
123 alin. (3) din Legea 85/2006. 

Art. 3 pct. 18 “Tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute 

dupa data deschiderii procedurii generale si pâna la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii 
acestora.” 

 
 
- Enel Energie SA, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Floreasca, nr. 39, 

et. 3, sector 1, CUI RO22000460 a formulat cerere suplimentara de creanta, 
solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu suma de 
21.330,09 lei reprezentând contravaloare prestari servicii după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență respectiv data de 
23.08.2012 și până la data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei 
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Enel Energie SA a fost depusă în 
termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca din suma totala de 21.330,09 lei solicitata, suma de 
21.109,93 lei a fost achitata cu OP nr. 82/08.06.2016, motiv pentru care, se 
va dispune inscrierea in tabelul suplimentar de creante doar a diferentei 
neachitate in cuantum de 220,16 lei ca si creanta chirografara, cu rang de 
prioritate prevazut de art. 123 alin. (3) din Legea 85/2006, avand in vedere 
faptul ca se circumscrie dispozitiilor art. 3 pct. 18 din Legea 85/2006. 

Art. 3 pct. 18 “Tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute 

dupa data deschiderii procedurii generale si pâna la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii 
acestora.”36 

 
- E.ON Energie Romania SA Targu Mures, cu sediul in Targu Mures, 

str. Pandurilor, nr. 42, judetul Mures, CUI RO 22043010 a formulat cerere 
suplimentara de creanta, solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al 
creanțelor cu suma de 293,32 lei reprezentând contravaloare prestari servicii 
după data deschiderii procedurii generale de insolvență respectiv data de 
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23.08.2012 și până la data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei 
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei E.ON Energie Romania SA Targu 
Mures a fost depusă în termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca suma de 293,32 lei se circumscrie dispozitiilor art. 3 pct. 
18 din Legea 85/2006, urmand astfel sa fie inscrisa in tabloul suplimentar de 
creante ca si creanta chirografara, cu rang de prioritate prevazut de art. 
123 alin. (3) din Legea 85/2006. 

Art. 3 pct. 18 “Tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute 

dupa data deschiderii procedurii generale si pâna la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii 
acestora.” 

 
- Konica Minolta Business Solutions Romania SRL cu sediul in 

Bucuresti, str. Copilului, nr. 18, parter, sector 1, CUI RO 2786070 a formulat 
cerere suplimentara de creanta, solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al 
creanțelor cu suma de 42.710,15 lei reprezentând contravaloare penalitati de 
intarziere calculate după data deschiderii procedurii generale de insolvență 
respectiv data de 23.08.2012 și până la data deschiderii procedurii de 
faliment a debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL respectiv data de 
16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Konica Minolta Business Solutions 
Romania SRL a fost depusă în termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca suma solicitata reprezinta contravaloare penalitati, astfel 
ca, raportat la dispozitiile art. 41 alin. (1) din Legea 85/2006 aceasta creanta 
nu poate fi inscrisa in tabelul suplimentar de creante. 

Art. 41 alin (1) “Nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori 

cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute 
anterior datei deschiderii procedurii.” 

 

- MCT IMPEX SRL, cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. I. C. Bratianu, nr. 
11A, judetul Mehedinti a formulat cerere suplimentara de creanta, solicitand 
înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu suma de 36.629,25 lei 
reprezentând contravaloare chirii ultilaje datorata după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență respectiv data de 23.08.2012 și până la 
data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 
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În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei MCT IMPEX SRL a fost depusă în 
termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca suma de 36.629,25 lei se circumscrie dispozitiilor art. 3 
pct. 18 din Legea 85/2006, urmand astfel sa fie inscrisa in tabloul suplimentar 
de creante ca si creanta chirografara, cu rang de prioritate prevazut de art. 
123 alin. (3) din Legea 85/2006. 

Art. 3 pct. 18 “Tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute 

dupa data deschiderii procedurii generale si pâna la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii 
acestora.” 

 

- MCT MH Management SRL, cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. I.C. 
Bratianu, nr. 11A, cam. 3, judetul Mehedinti, a formulat cerere suplimentarea 
de creanta, solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu 
suma de 18.349,11 lei reprezentând contravaloare plati efectuate in numele 
debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL după data deschiderii procedurii 
generale de insolvență respectiv data de 23.08.2012 și până la data 
deschiderii procedurii de faliment a debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN 
SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei MCT MH Managemant SRL a fost 
depusă în termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca suma de 18.349,11 lei se circumscrie dispozitiilor art. 3 
pct. 18 din Legea 85/2006, urmand astfel sa fie inscrisa in tabloul suplimentar 
de creante ca si creanta chirografara, cu rang de prioritate prevazut de art. 
123 alin. (3) din Legea 85/2006. 

Art. 3 pct. 18 “Tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute 
dupa data deschiderii procedurii generale si pâna la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii 
acestora.” 

 

- Rompetrol Downstream SRL, cu sediul in Bucuresti, Paiat Presei 
Libere, nr. 3-5, Ccity Gate Northern Building, et. 2, Sector 1, CUI 12751583 a 
formulat cerere suplimentara de creanta, solicitand înscrierea în tabelul 
suplimentar al creanțelor cu suma de 38.595,33 lei reprezentând 
contravaloare obligatii contractuale restante după data deschiderii procedurii 
generale de insolvență respectiv data de 23.08.2012 și până la data 
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deschiderii procedurii de faliment a debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN 
SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Rompetrol Downstream SRL a fost 
depusă în termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca din suma de 38.595,33 lei solicitata se circumscrie 
dispozitiilor art. 3 pct. 18 din Legea 85/2006 doar suma de 10.351,32 lei, 
urmand astfel sa fie inscrisa in tabloul suplimentar de creante ca si creanta 
chirografara, cu rang de prioritate prevazut de art. 123 alin. (3) din Legea 
85/2006. 

Avand in vedere faptul ca pentru diferenta de 28.244,01 lei Rompetrol 
Downstream SRL a emis facturi de stornare , aceasta suma nu este datorata 
de SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL, motiv pentru care, aceasta creanta nu va fi 
inscrisa in tabloul suplimentar de creante. 

 

- RTC Proffice Experience SA, cu sediul in Bucuresti, str. Drumul 
Sabareni, nr. 24-26, Sector 6, CUI RO6562512    a formulat cerere 
suplimentara de creanta, solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al 
creanțelor cu suma de 38.688,42 lei reprezentând contravaloare după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență respectiv data de 
23.08.2012 și până la data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei 
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei RTC Proffice Experience SRL a fost 
depusă în termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca din suma de 38.688,42 lei nu se circumscrie dispozitiilor 
art. 3 pct. 18 din Legea 85/2006 suma de 36.182,08 lei, cu motivarea ca 
aceasta creanta este anterioara datei deschiderii procedurii de insolventa, 
urmand astfel sa nu fie inscrisa in tabloul suplimentar de creante.  

Diferenta 2.506,34 lei  urmeaza a fi inscrisa in tabelul suplimentar de 
creante ca si creanta chirografara, cu rang de prioritate prevazut de art. 
123 alin. (3) din Legea 85/2006, raportat la faptul ca aceasta creanta provine 
din facturi scadente in perioada cuprinsa intre data deschiderii procedurii de 
insolventa impotriva debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL (23.08.2012) si 
data deschiderii procedurii de faliment (16.05.2016). 

Art. 3 pct. 18 “Tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute 
dupa data deschiderii procedurii generale si pâna la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii 
acestora.” 
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- Vigilent Security SRL cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. Adrian, nr. 
76A, judetul Mehedinti, CUI RO10294735 a formulat cerere suplimentara de 
creanta, solicitand înscrierea în tabelul suplimentar al creanțelor cu suma 
de 57.125,90 lei reprezentând contravaloare facturi emise in baza 
contractului de prestari servicii nr. 4256/16.11.2011 după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență respectiv data de 23.08.2012 și până la 
data deschiderii procedurii de faliment a debitoarei SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL respectiv data de 16.05.2016. 

În urma analizei cererii suplimentare de creanță, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul  că cererea creditoarei Vigilent Security SRL a fost depusă în 
termen, respectiv până la data de 27.06.2016.  

Analizand cererea suplimentara de creanta, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul ca suma de 57.125,90 lei se circumscrie dispozitiilor art. 3 
pct. 18 din Legea 85/2006, urmand astfel sa fie inscrisa in tabloul suplimentar 
de creante ca si creanta chirografara, cu rang de prioritate prevazut de art. 
123 alin. (3) din Legea 85/2006. 

Art. 3 pct. 18 “Tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute 
dupa data deschiderii procedurii generale si pâna la data începerii 
procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii 
acestora.” 

 
 

 De asemenea lichidatorul judiciar va proceda la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar al creanțelor împotriva averii 
debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL, va fi depus la dosarul cauzei si 
comunicat creditorilor care au formulat cereri suplimentare de creanta. 

 

Lichidator judiciar  
Consultant Insolvență SPRL, 

prin asociat coordonator ec. Emil Popescu 
 
 
 

Yna Consulting SPRL 
prin asociat coordonator ec. Gogu Motoi 

 
 
 

 


