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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 119, data emiterii: 31.08.2016 

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. 119, data emiterii: 31.08.2016 
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. 151 din şedinţa publică din data de 23.03.2015 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a102, 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, administratorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă a acestor 
imobile. 
La licitaţia organizată în data de 05.07.2016, a fost adjudecat următorul bun imobil: 
1. Imobilul constând din casă şi teren intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 398 mp., 
situat în Timişoara, judeţul Timiş, strada Reşiţa (actual strada Iuliu Maniu) nr. 24, înscris în Cartea Funciară nr. 
420970 Timişoara (CF vechi nr. 8115), cu nr. cadastral / nr. topografic Cad: C1 top: 16998/2 şi cu nr. cadastral / nr. 
topografic top: 16998/2, la pretul de 294.614,00 lei (două sute nouăzeci şi patru mii şase sute paisprezece lei) cu TVA 
20% inclusă, echivalentul a 65.232 EUR (şaizeci şi cinci mii două sute treizeci şi doi EUR) cu TVA inclusă; 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – Nu fac obiectul prezentei distribuiri. 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar, societati profesionale de insolventa, asociate prin contract: Yna 
Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL – pentru operatiunile de lichidare efectuate de lichidatorul judiciar, se 
previzionează un onorariu în procent de 8,34% exclusiv TVA din valoarea încasată, sumă care urmează a fi plătită 
lichidatorului judiciar, ulterior aprobării de către Adunarea Creditorilor (sub rezerva ratificarii onorariului de Adunarea 
creditorilor, in procentul arătat, în caz contrar, urmând a fi recalculat, cu consecinta distribuirii excentului către creditorii 
garantați). 
După scăderea onorariului de succes provizionat cuvenit lichidatorului judiciar, în sumă totală de 24.570,80 lei (inclusiv 
TVA), rămâne un disponibil în sumă de 270.043,20 lei. 
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. 
- Cheltuielile de procedură totale au fost în sumă de 2.077.379,11 lei, care au inclus: onorarii experţi, avocaţi, evaluatori, 
executori, administratori judiciari, anunţuri publicitate, taxe poştale, materiale consumabile, etc., reprezentând cheltuieli 
indirecte. 
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Având în vedere ponderea pe care o reprezintă acest imobil în valoarea totală a bunurilor evaluate existente în patrimoniul 
debitoarei, respectiv 1,80%, cheltuielile de procedură indirecte repartizate asupra acestui imobil sunt în sumă de 37.392,82 
lei. 
Din sumele încasate s-au reţinut cheltuieli de procedură în sumă de 37.392,82 lei, conform anexelor 1 şi 2, la prezentul 
raport. 
- 2% fond lichidare – 5.892,28 lei; 
- TVA datorat bugetului de stat – 49.102,33 lei. 
După scăderea din preţul încasat pe Imobilul constând din casă şi teren intravilan, categoria de folosinţă curţi 

construcţii, în suprafaţă de 398 mp., situat în Timişoara, judeţul Timiş, strada Reşiţa (actual strada Iuliu Maniu) nr. 
24, înscris în Cartea Funciară nr. 420970 Timişoara (CF vechi nr. 8115), cu nr. cadastral / nr. topografic Cad: C1 
top: 16998/2 şi cu nr. cadastral / nr. topografic top: 16998/2, a onorariului provizionat cuvenit lichidatorului judiciar, 
precum şi a cheltuielilor de procedură, fondului de lichidare şi a TVA-ului datorat bugetului de stat, rămâne o sumă de 
distribuit către creditorul garantat Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în drepturi al Banca Comercială 
Română SA, prin mandatar Asset Portfolio Servicing Romania SRL (20%), precum şi către co-debitor Banca de Export 
Import a României Eximbank SA - în Numele Statului Român (80%) în sumă totală de 177.655,77 lei. 
Distribuirea între cei doi creditori are la bază Convenţia de împărţire a riscului nr. 749 B/10.08.2011 şi Scrisoarea de 
garanţie nr. E 186/10.08.2011. 
5. Alte menţiuni – Nu s-au reţinut sume pentru acoperirea cheltuielilor viitoare. 

Plan de distribuire între creditori nr. 4 
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, asociaţi 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. Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de 
cesionar în drepturi al Banca Comercială 
Română SA, prin mandatar Asset 
Portfolio Servicing Romania SRL 

12.979.951,00 lei 35.531,15 lei  

2. Banca de Export Import a României 
Eximbank SA - în Numele Statului 
Român 

435.860,00 lei 142.124,62 lei  

 Total sume distribuite  177.655,77 lei  

Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - Nu s-au reţinut sume pentru acoperirea 
cheltuielilor viitoare. 
Termen procedural: 03.10.2016 
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 


