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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 113, data emiterii: 22.06.2016 

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, 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 20 (douăzeci) 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 lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9498/16.05.2016, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 101, din data de 13.05.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 101, din data de 13.05.2016, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-urile 
administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
La data de 18.05.2016, , ora 1430, la sediul Yna Consulting SPRL situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a vut loc şedinţa Comitetului Creditorilor debitoarei SC Izometal-
Magellan SRL, având la ordinea de zi: „aprobarea întocmirii unui raport de analiză specific la solicitarea membrilor 
Comitetului Creditorilor societăţii Izometal-Magellan SRL“. 
La şedinţa Comitetului Creditorilor SC Izometal - Magellan SRL s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi – creditor bugetar - membru Comitet 
Creditori - reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 
49.697/03.06.2014. 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Banca Comercială Română SA – creditor garantat – preşedinte Comitet Creditori - reprezentată prin dna. Laura 
Necşulescu, în calitate de şef departament şi prin dl. Remus Rusu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris 
cu adresa nr. DRPC 376/18.05.2016; 
2. Banca de Export-Import a României Eximbank SA - creditor garantat/bugetar – membru Comitet Creditori - 
reprezentată prin dl. Claudiu Ciocîrlan, în calitate de director şi prin dna. Elena Mocanu, în calitate de Specialist 
recuperare creanţe, punct de vedere scris cu adresa nr. 4403/18.05.2016; 
3. Marfin Bank (Romania) SA - creditor garantat – membru Comitet Creditori - reprezentată prin dna. Oana Cotiga, în 
calitate de Director Adjunct Departament Recuperare Creanţe şi prin dl. Dragoş Patru, în calitate de Coordonator 
Serviciu Litigii, punct vedere scris cu adresa nr. L/GS/20160516/16.05.2016 
4. Piraeus Bank Romania SA - creditor garantat – membru Comitet Creditori - reprezentată prin dl. Bogdan Movilă, în 
calitate de Director Adjunct şi prin dna. Diana Dascălu, în calitate de Manager Departament Analiză şi Raportare 
Recuperare Credite Persoane Juridice, punct de vedere scris cu adresa nr. 42964/18.05.2016. 
Având în vedere punctele de vedere cu privire la ordinea de zi, primite de la 4 membrii ai Comitetului Creditorilor, 
precum şi punctul de vedere exprimat în cadrul şedinţei al reprezentantului ANAF, Comitetul Creditorilor constată: 
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- prin punctul de vedere al BCR SA, se adaugă la ordinea de zi aprobarea unei propuneri financiare, care nu a făcut 
obiectul ordinii de zi din convocator, propunere financiară care nu a fost înaintată spre analiză, în termen util tuturor 
membrilor Comitetului Creditorilor, motiv pentru care considerăm că acest vot depăşeşte conţinutul ordinii de zi 
propuse spre aprobare; 
- prin punctul de vedere EximBank aprobă aceeaşi ordine de zi ca şi preşedintele Comitetului Creditorilor BCR SA; 
- prin punctul de vedere Marfin Bank Romania SA aprobă raportul conform ordinii de zi din convocator, dar nu este de 
acord cu efectuarea cheltuielilor privind plata onorariului, considerând că este un vot condiţionat, apreciat ca vot 
negativ; 
- prin punctul de vedere Piraeus Bank Romania SA, în principiul, aprobă întocmirea unui raport, dar nu înţelege să 
aprobe şi oferta de servicii profesionale, condiţionată de sursele de finanţare din care se vor achita aceste servicii, astfel 
votul fiind condiţionat – apreciat ca vot negativ; 
- D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinţi nu aprobă punctul de pe ordinea de zi şi nu este de acord cu efectuarea de 
cheltuieli suplimentare din averea debitoarei, considerând că nu sunt justificate aceste cheltuieli, conducând la 
diminuarea averii debitoarei şi nu la maximizare, aşa cum prevede legea, afectând şansele de recuperare a creanţelor 
bugetare. 
Faţă de cele precizate mai sus, Comitetul Creditorilor nu poate adopta o hotărâre cu majoritate simplă potrivit art. 17 
alin. 4 din Legea nr. 85/2006, întrucât prin voturile exprimate, cei cinci membrii ai Comitetului Creditorilor, care au 
trimis un punct de vedere scris sau au fost prezenţi, au exprimat un vot condiţionat faţă de ordinea de zi (Marfin Bank şi 
Piraeus Bank), şi au votat pentru propunerea unei oferte financiare emisă de către Deloitte Romania / Reff & Asociaţii 
SCA (BCR SA şi EximBank) – ce excede ordinii de zi sau au votat împotrivă (DGRFP Craiova – AJFP Mehedinţi). 
Procesul verbal al Comitetului Creditorilor nr. 102/18.05.2016 întocmit cu ocazia convocării Comitetului Creditorilor 
din data de 18.05.2016, ora 1430, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 19.05.2016, cu adresa nr. 
208/19.05.2016, însoţit de punctele de vedere consemnate în procesul verbal şi de propunerea de servicii profesionale 
emisă la data de 01.04.2016 de către Deloitte Romania / Reff & Asociaţii RFA. 
S-a primit adresa nr. 363/13.05.2016 de la creditorul Banca Comercială Română SA, prin care s-a comunicat situaţia 
actualizată a creanţelor BCR, anterioare deschiderii procedurii insolvenţei faţă de societatea Izometal-Magellan SRL, 
calculate în raport de data deschiderii procedurii de insolvenţă, respectiv 23.08.2012, neachitate până în prezent, în 
sumă de 106.768.116,07 lei. 
Lichidatorul judiciar a luat act de această adresă urmând ca la data întocmirii Tabelului definitiv consolidat al creanţelor 
împotriva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, să înregistreze în tabelul de creanţe modificările comunicate de 
creditorul BCR SA, în sensul diminuării creanţei acestuia cu suma de 39.027.970,00 lei. 
Având în vedere prevedrile Sentinţei nr. 48/12.02.2016, pronunţată în dosarul 6902/101/2012/a128 de Tribunalul 
Mehedinţi, a Sentinţei nr. 164/03.05.2016 pronunţată în dosarul nr. 6902/101/2012/a127 de Tribunalul Mehedinţi, a 
Sentinţei nr. 165/03.05.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a142 a Tribunalului 
Mehedinţi, precum şi a Contractului de cesiune creanţă nr. 878/13.01.2013, administratorul judiciar a procedat şa 
întocmirea Tabelului definitiv rectificat I al creanţelor împotriva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, care a fost 
depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 23.05.2016, cu adresa nr. 213/23.05.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, tabelul definitiv rectificat I al creanţelor, nr. 104, din data de 23.05.2016, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 10129/24.05.2016, conform dovezii anexate şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-
urile administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
În temeiul art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, administratorul judicial a procedat la întocmirea 
raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 1, 
din data de 20.05.2016. 
Raportul şi planul de distribuire vizează sumele obţinute din vânzarea bunului imobil*Spaţiu comercial situat la parter 
situat în municipiul Timişoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 1, bl. 12, parter, jud. Timiş, compus din sală de mese 
şi 22 încăperi, 21,60% părţi comune indivize şi 115/546 mp, teren în proprietate, având nr. top 31058/1- IX, intabulat în 
Cartea funciară nr. 402020 - C1-U3 Timişoara fprovenită din conversia pe hârtie a Cărţii funciare nr. 127425 
Timişoara) şi imobil reprezentând extinderea sală de mese 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)*, grevat de sarcini 
favoarea creditorului garantat Marfin Bank Romania SA din patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 1, 
din data de 20.05.2016 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 23.05.2016, cu adresa nr. 
214/23.05.2016, conform dovezii anexate şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-urile administratorilor judiciari, 
respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
În temeiul art. 122 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a întocmit 
Notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe, nr. 
105, din data de 23.05.2016, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10089/24.05.2016, conform 
dovezii anexate. 
De asemenea, în temeiul art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, administratorul judicial a procedat la 
întocmirea raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între 
creditori nr. 2, din data de 20.05.2016. 
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Raportul şi planul de distribuire vizează sumele obţinute din vânzarea bunului imobil *Proprietate imobiliară de tip – 
spaţiu comercial - administrativ, compusă din: 
1. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 409541 Moşniţa Nouă, nr. cad. Top: 254/2/2/6/1-256/2/2/1/1, constând 
din teren intravilan in suprafaţa de 1307 mp, respectiv nr. cad. C1 Top: 254/2/2/6/1-256/2/2/1/1, constând în incinta 1; 
2. imobil situat în Timişoara, Calea Buziaşului nr. 11, compartiment 1, înscris în CF 431189-C1-U1 Timişoara (nr. CF 
vechi 402207), nr. cad. Top: 254/2/2/5-256/2/1/1-257/6/II/I, constând în compartimentul I - magazin, cu 60,46% părţi 
comune indivize şi cu 1179,80/1963 mp teren în proprietate; 
3. imobil situat în Timişoara, compartimentul I, înscris în CF 410222-C1-U1 Timişoara, nr. cad. Top: 8482/2/3-8483/4-
8484/2/8/I, constand în magazin, având cote parţi comune 85,07% şi cote teren 1903,86/2238mp teren propr.; 
4. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 411367 Moşniţa Nouă, nr. cad. Top: 256/2/2/2, constând în teren 
intravilan suprafata de 109 mp, respectiv nr. cad. C1 Top: 256/2/2/2 constând în construcţii incinta I; 
5. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 411368 Moşniţa Nouă, nr. cad. Top: 257/7/2, constând în teren intravilan 
suprafata de 8 mp, respectiv nr. cad. C1 Top: 257/7/2 constând în construcţii incinta I; 
6. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 408636 Moşniţa Nouă, nr. cad. Top: 254/2/2/6/2/1, constând în teren 
intravilan suprafata de 962 mp, respectiv nr. cad. C1 Top: 254/2/2/6/2/1 constând în construcţii incinta I cu spaţii 
showroom la parter şi etaj I, etaj II birouri*, grevat de sarcini favoarea creditorului garantat Piraeus Bank Romania SA 
din patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 2, 
din data de 20.05.2016 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 23.05.2016, cu adresa nr. 
215/23.05.2016, conform dovezii anexate şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-urile administratorilor judiciari, 
respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
În temeiul art. 122 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a întocmit 
Notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe, nr. 
106, din data de 23.05.2016, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10082/24.05.2016, conform 
dovezii anexate. 
Cu adresa nr. 216/23.05.2016, comunicată la adresa de mail a adjudecatarului Hoble-Cocaină Lucian-Dorin, la data de 
23.05.2016, administratorul judiciar i-a comunicat acestuia că, având în vedere că la licitaţia din data de 12.04.2016 a 
fost decalarat adjudecatar al bunului imobil * 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, județul Timiş, CF 
420970, nr. topografic 16998/2*, solicitându-i ca până în data de 31.05.2016 să procedeze la plata diferenţei de preţ în 
sumă de 58.709 euro insclusiv TVA, iar în situaţia în care nu va proceda în consecinţă, se va anula licitaţia, bunul 
urmând a fi scos din nou la vânzare, iar potrivit clauzelor înscrise în caietul de sarcini, se va pierde garanţia de 
participare la licitaţie. 
După rămânerea definitivă şi irevocabilă, a Sentinţei nr. 160/2016 din şedinţa publică din data de 25.04.2016 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a138, lichidatorul judiciar a contactat creditorul BRD GSG SA în 
vederea comunicării unei liste cu evaluatorii agreaţi de acesta pentru solicitarea unor oferte de evaluare a imobilului. 
La data de 23.05.2016, s-a primit de la creditorul garantat BRD Groupe Societe Generale SA, un mail prin care a 
comunicat administratorului judiciar o listă cu evaluatorii cu care Banca a colaborat şi în alte dosare, solicitând ca, 
având în vedere dispoziţia instanţei de ridicare a suspendării prevăută de art. 39 din Legea nr. 85/2006, administratorul 
judiciar să solicite oferte de evaluare atât de la aceşti evaluatori, cât şi de la alţi evaluatori conform procedurii 
insolvenţei, urmând ca după primirea ofertelor să se procedeze la convocarea creditorilor în vederea probării evaluării 
activului ipotecat în favoarea BRD. 
Având în vedere solicitarea creditorului garantat BRD Groupe Societe Generale SA, precum şi Sentinţa nr. 160/2016 
din şedinţa publică din data de 25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a138, s-a 
dispus ridicarea suspendării executării silite şi a valorificarea imediată a garanţiilor privind pe debitoarea SC Izometal-
Magellan SRL pentru bunurile grevate de sarcini în favoarea BRD Groupe Societe Generale SA, administratorul 
judiciar a solicitat, atât evaluatorilor înscrişi în lista primită de la BRD, precum şi de la alţi evaluatori, oferte pentru 
evaluarea următoarelor bunuri imobile din patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, în vederea obţinerii 
aprobării acesteia de la creditorul garantat: 
- imobil teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 765 mp, cu nr. top 400/1; 398-399/b/2/1; 398-399/b/2/2 şi teren 
intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 480 mp, cu nr. top 401-402/1, situate în localitatea Lugoj, str. Timişoarei, nr. 
62, jud. Timiş, împreună cu construcţia C1 – corpul A şi corpul B al complexului comercial „Super Miva“, cu nr. 
cadastral CAD: C1 Top: 400/1; 398-399/b/2/1; 398-399/b/2/2, înscrise în CF nr. 401198 a localităţii Lugoj (provenită 
din conversia de pe hârtie a CF nr. 3438, proprietatea SC Izometal-Magellan SRL). 
Solicitările de oferte au fost communicate la adresele de mail ale evaluatorilor, conform dovezilor anexate. 
Cu adresa nr. 205/16.05.2016, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către Primăria Timişoara, 
la data de 16.05.2016, administratorul judiciar a solicitat scoaterea din evidenţele fiscale ale SC Izometal - Magellan 
SRL, a următorului imobil: *Spaţiu comercial situat la parter situat în municipiul Timişoara, str. Alexandru Vaida 
Voievod, nr. 1, bl. 12, parter, jud. Timiş, compus din sală de mese şi 22 încăperi, 21,60% părţi comune indivize şi 
115/546 mp, teren în proprietate, având nr. top 31058/1- IX, intabulat în Cartea funciară nr. 402020 - C1-U3 Timişoara 
fprovenită din conversia pe hârtie a Cărţii funciare nr. 127425 Timişoara) şi imobil reprezentând extinderea sală de 
mese având nr. top 31057/1/S, intabulat în Cartea funciară nr. 410526 - C2 Timişoara (provenită din conversia pe hârtie 
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a Cărţii funciare nr. 127425 Timişoara)*, imobil grevat de sarcini în favoarea creditorului garantat marfin Bank 
Romania SA şi care a fost valorificat potrivit Sentintei nr. 593/2015 din şedinţa publică din data de 07.12.2015 
pronuntata de Tribunalul Mehedinti, sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul 
6902/101/2012/a126. 
De asemenea, cu adresa nr. 206/16.05.2016, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către 
Primăria Timişoara, la data de 16.05.2016, administratorul judiciar a solicitat scoaterea din evidenţele fiscale ale SC 
Izometal - Magellan SRL, a următorului imobil: 
*Proprietate imobiliară de tip – spaţiu comercial - administrativ, compusă din: 
1. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 409541 Moşniţa Nouă, nr. cad. Top: 254/2/2/6/1-256/2/2/1/1, constând 
din teren intravilan in suprafaţa de 1307 mp, respectiv nr. cad. C1 Top: 254/2/2/6/1-256/2/2/1/1, constând în incinta 1; 
2. imobil situat în Timişoara, Calea Buziaşului nr. 11, compartiment 1, înscris în CF 431189-C1-U1 Timişoara (nr. CF 
vechi 402207), nr. cad. Top: 254/2/2/5-256/2/1/1-257/6/II/I, constând în compartimentul I - magazin, cu 60,46% părţi 
comune indivize şi cu 1179,80/1963 mp teren în proprietate; 
3. imobil situat în Timişoara, compartimentul I, înscris în CF 410222-C1-U1 Timişoara, nr. cad. Top: 8482/2/3-8483/4-
8484/2/8/I, constand în magazin, având cote parţi comune 85,07% şi cote teren 1903,86/2238mp teren propr.; 
4. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 411367 Moşniţa Nouă, nr. cad. Top: 256/2/2/2, constând în teren 
intravilan suprafata de 109 mp, respectiv nr. cad. C1 Top: 256/2/2/2 constând în construcţii incinta I; 
5. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 411368 Moşniţa Nouă, nr. cad. Top: 257/7/2, constând în teren intravilan 
suprafata de 8 mp, respectiv nr. cad. C1 Top: 257/7/2 constând în construcţii incinta I; 
6. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 408636 Moşniţa Nouă, nr. cad. Top: 254/2/2/6/2/1, constând în teren 
intravilan suprafata de 962 mp, respectiv nr. cad. C1 Top: 254/2/2/6/2/1 constând în construcţii incinta I cu spaţii 
showroom la parter şi etaj I, etaj II birouri*, imobil grevat de sarcini în favoarea creditorului garantat marfin Bank 
Romania SA şi care a fost valorificat potrivit Sentintei nr. 593/2015 din şedinţa publică din data de 07.12.2015 
pronuntata de Tribunalul Mehedinti, Secţia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul 
6902/101/2012/a126. 
S-a primit răspuns de la adresa Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara cu adresa nr. IF2016 – 076600/13.06.2016, 
prin care a comunicat că, până la soluţionarea adresei nr. IF2016 – 066652/02.06.2016, prin care s-a solicitat 
completarea dosarului fiscal cu documentele privind regimul rezidenţial al imobilelor deţinute, Direcţia Fiscală a 
Municipiului Timişoara este în imposibilitatea de a înregistra înstrăinarea imobilelor. 
Prin Sentinţa 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, instanţa de judecată a dispus începerea 
procedurii falimentului împotriva debitorului SC Izometal-Magellan SRL, în temeiul art. 107 alin. 1 A lit. c) şi art. 107 
alin. 1 lit. B Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei, instanţa a desemnat lichidator judiciar provizoriu pe 
Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei. 
De asemenea, instanţa a fixat termenul limită pentru depunerea creanţelor născute în cursul procedurii la data de 
27.06.2016. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în procedura generală de faliment: Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 24.07.2016. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la creanţele născute în timpul 
procedurii este 06.08.2016. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 
20.08.2016. 
După deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 10725/01.06.2016, a notificării deschiderii procedurii de faliment, nr. 107, din data de 
30.05.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, notificarea deschiderii procedurii de faliment a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv, www.ynaconsuting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
Deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul Adevărul din 
data de 02.06.2016. Pentru publicarea acestui anunţ s-a achitat factura nr. 2142/02.06.2016 în sumă de 110,00 lei cu OP 
nr. 77/08.06.2016, conform dovezii anexate. 
La data de 31.05.2016, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea deschiderii procedurii de faliment către creditorii 
debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. 
Notificarea deschiderii procedurii de faliment a fost comunicată creditorilor debitoarei prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, conform dovezii anexate, iar pentru expedierea notificărilor s-a achitat factura nr. 
9661831/31.05.2016 în sumă de 390,60 lei către C.N. Poşta Română SA. 
Urmare convocării AGA Confort SA, lichidatorul judiciar al SC Izometal-Magellan SRL a formulat punct de vedere 
scris pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Asociaţilor SC Confort SA din data de 27.05.2016, ora 1400, care a 
fost comunicat la adresa de mail a administratorului judiciar al debitoarei. 
S-a primit notificarea nr. 18/31.05.2016 de la dna. Neică Florentina, în calitate de administrator special al debitoarei SC 
Izometal-Magellan, prin care a solicitat lichidatorului judiciar să întreprindă demersurile necesare în vederea convocării 
asociaţilor debitoarei în vederea desemnării unui nou administrator special. 
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În temeiul art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării asociaţilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, şedinţa urmând să aibă loc la data de 
20.06.2016, ora 1430, la sediul debitorului SC Izometal-Magellan SRL situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. I. C. 
Brătianu, nr. 11, parter, camera 2, jud. Mehedinţi, având la oedinea de zi:  
„1. Desemnarea unui nou administrator special al debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, ca urmare a demisiei dnei 
Neică Florentina, desemnată iniţial, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea nr. 85/2006“. 
Dacă nu sunt întrunite condiţiile la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea asociaţilor, cu aceeaşi 
ordine de zi în data de 21.06.2016, ora 1430. 
Convocarea Adunării Asociaţilor a fost comunicată asociaţilor debitoarei prin scrisori recomandate cu confirmare de 
primire la data de 03.06.2016, conform dovezii anexate. 
Pentru expedierea convocării Adunării asociaţilor debitoarei s-a achitat factura nr. 9661919/03.06.2016 în sumă de 
31,50 lei către C.N. Poşta Română SA. 
De asemenea, convocarea Adunării asociaţilor a fost publicată în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 
06.06.2016, conform dovezii anexate. 
Pentru publicarea anunţului privind Adunarea asociaţilor debitoarei s-a achitat factura nr. 2152/06.06.2016 în sumă de 
203,00 lei cu OP nr 78/08.06.2016. 
La data de 20.06.2016, ora 1430, la sediul debitorului SC Izometal-Magellan SRL situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. I. 
C. Brătianu, nr. 11, parter, camera 2, jud. Mehedinţi, a vut loc şedinţa Adunării asociaţilor debitoarei, având la ordinea 
de zi: 
„1. Desemnarea unui nou administrator special al debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, ca urmare a demisiei dnei 
Neică Florentina, desemnată iniţial, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea nr. 85/2006“. 
La data şi ora stabilite pentru ţinerea şedinţei, s-au prezentat următorii reprezentanţi ai asociaţilor: 
- SC Tantal Company SRL, prin lichidator judiciar – 7,368% din capitalul social; 
- SC M.C.T. Impex SRL, prin lichidator judiciar – 70,429% din capitalul social. 
Se constată că la şedinţa adunării asociaţilor este prezent lichidatorul judiciar al celor doua societăţi comerciale aflate în 
faliment, societăţi care deţin 77,797% din capitalul social al SC Izometal-Magellan SRL. 
Având în vedere prevederile art. 18 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar al 
celor două societăţi nu desemnează un administrator special întrucât nu deţine fondurile financiare pentru plata 
indemnizaţiei cuvenită acestuia. 
De asemenea, această hotarare este susţinută şi de faptul că societatea Izometal-Magellan SRL se află în faliment, iar 
potrivit art. 18 alin. 2 literele f) si g) din Legea nr. 85/2006, atribuţiunile administratorului judiciar sunt limitate. 
În vederea evaluării imobilului *imobil teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 765 mp, cu nr. top 400/1; 398-
399/b/2/1; 398-399/b/2/2 şi teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 480 mp, cu nr. top 401-402/1, situate în 
localitatea Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş, împreună cu construcţia C1 – corpul A şi corpul B al complexului 
comercial „Super Miva“, cu nr. cadastral CAD: C1 Top: 400/1; 398-399/b/2/1; 398-399/b/2/2, înscrise în CF nr. 401198 
a localităţii Lugoj (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3438)*, proprietatea SC Izometal-Magellan SRL, 
grevat de sarcini în favoarea BRD GSG SA pentru care s-a ridicat suspendarea prevăută de art. 39 din Legea nr. 
85/2006 prin Sentinţa nr. 160/2016 din şedinţa publică din data de 25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în 
dosarul nr. 6902/101/2012/a138 s-au primit următoarele oferte de evaluare: oferta nr. 44/04.06.2016 primită de la PFA 
Bordei Octavian, oferta nr. 115/06.06.2016 primită de la SC Consultim SA şi oferta nr. 132/06.06.2016 primită de la 
Cojocaru C. Marian – Expert evaluator ANEVAR. 
Ofertele de evaluare primite au fost comunicate la adresa de mail a creditorului garantat BRD Groupe Societe Generale 
SA la data de 06.06.2016, care a solicitat lichidatorului judiciar să procedeze la convocarea Adunării Creditorilor în 
vederea aprobării ofertei celei mai avantajoase. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 16.06.2016, ora 1400, la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, 
având la ordinea de zi: 
„1. Analiza şi aprobarea ofertei cea mai avantajoasă în vederea evaluării imobilului *imobil teren intravilan curţi 
construcţii în suprafaţă de 765 mp, cu nr. top 400/1; 398-399/b/2/1; 398-399/b/2/2 şi teren intravilan curţi construcţii în 
suprafaţă de 480 mp, cu nr. top 401-402/1, situate în localitatea Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş, împreună cu 
construcţia C1 – corpul A şi corpul B al complexului comercial „Super Miva“, cu nr. cadastral CAD: C1 Top: 400/1; 
398-399/b/2/1; 398-399/b/2/2, înscrise în CF nr. 401198 a localităţii Lugoj (provenită din conversia de pe hârtie a CF 
nr. 3438)*, proprietatea SC Izometal-Magellan SRL, grevat de sarcini în favoarea BRD GSG SA pentru care s-a ridicat 
suspendarea prevăută de art. 39 din Legea nr. 85/2006 prin Sentinţa nr. 160/2016 din şedinţa publică din data de 
25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a138“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 109, din data de 07.06.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 11239/08.06.2016, conform dovezii anexate. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Izometal-Magellan SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar 
provizoriu în data de 16.06.2016, orele 1400, s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în 
calitate de delegat prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697/03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 
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18,48715% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin dna. Cosmina Bălan, în calitate de avocat, punct de vedere scris 
cu adresa din data de 14.06.2016, care deţine o creanţă în procent de 0,43735% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală; 
2. Piraeus Bank Romania SA, reprezentată prin dl. Bogdan Movila, în calitate de Director Adjunct Direcţie Direcţia 
Recuperare Credite Persoane Juridice şi prin dna. Cristina Beraru, în calitate de Şef Departament Workout Persoane 
Juridice, punct de vedere scris cu adresa nr. 49518/07.06.2016, care deţine o creanţă în procent de 5,96802% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală; 
3. Marfin Bank (Romania) SA, reprezentată prin dna. Oana Cotiga, în calitate de Director Adjunct Departament 
Recuperare Creanţe şi prin dna. Cristina Grigorescu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 
L/GS/20160609/09.06.2016, care deţine o creanţă în procent de 0,86067% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală; 
4. Banca de Export-Import a României Eximbank SA, atât în nume şi cont propriu, cât şi în numele şi contul Statului 
Român, reprezentată prin dl. Claudiu Ciocîrlan, în calitate de director, prin dna. Silvia Vlad, în caliatate de şef 
departament şi prin dna. Emilia Presada, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 
5347/15.06.2016, care deţine o creanţă în procent de 12,46000% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
5. Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în drepturi al Banca Comercială Română SA, prin mandatar Asset 
Portfolio Servicing Romania SRL, punct de vedere scris cu adresa nr. 53824/15.06.2016, care deţine o creanţă în 
procent de 25,31375% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, convocată de către lichidatorul judiciar provizoriu la data 
de 16.06.2016, ora 1400, cu un procent de 45,03979% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un 
procent de 70,89872% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, a hotărât: 
1. desemnează în calitate de evaluator pe dl. Bordei Octavian, în vederea evaluării imobilului *imobil teren intravilan 
curţi construcţii în suprafaţă de 765 mp, cu nr. top 400/1; 398-399/b/2/1; 398-399/b/2/2 şi teren intravilan curţi 
construcţii în suprafaţă de 480 mp, cu nr. top 401-402/1, situat în localitatea Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş, 
împreună cu construcţia C1 – corpul A şi corpul B al complexului comercial „Super Miva“, cu nr. cadastral CAD: C1 
Top: 400/1; 398-399/b/2/1; 398-399/b/2/2, înscrise în CF nr. 401198 a localităţii Lugoj (provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 3438)*, proprietatea SC Izometal-Magellan SRL, grevat de sarcini în favoarea BRD GSG SA pentru care 
s-a ridicat suspendarea prevăută de art. 39 din Legea nr. 85/2006 prin Sentinţa nr. 160/2016 din şedinţa publică din data 
de 25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a138. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 111/16.06.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din 
data de 16.06.2016, ora 1400, însoţit de punctele de vedere consemnate în Procesul verbal, a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 17.06.2016, cu adresa nr. 247/17.06.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost comunicat la adresele de mail ale creditorilor care au 
transmis puncte de vedere în scris, la data de 16.06.2016, şi a fost publicat şi poate fi vizualizat pe site-ul lichidatorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Izometal-Magellan SRL şi a fost comunicat la adresa 
de mail a creditorului care a transmis punct de vedere în scris. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 112, din data de 16.06.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 17.06.2016. 
Cu adresa nr. 255/21.06.2016, comunicată la adresa de mail a expertului evaluator Octavian Bordei, lichidatorul judiciar 
i-a solicitat acestuia să procedeze la evaluarea bunului imobil situat în localitatea Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. 
Timiş aflat în patrimoniul debitoarei şi grevat de sarcini în favoarea BRD GSG SA, conform ofertei depuse şi aprobată 
de Adunarea Creditorilor debitoarei în şedinţa din data de 16.06.2016. 
La data de 01.06.2016 s-a primit un mail de la creditorul Banca Comercială Română SA prin care a solicitat detalii 
referitoare la stadiul valorificării imobilului situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 24, jud. Timiş. 
La data de 02.06.2016 lichidatorul judiciar a formulat răspuns, prin care a comunicat că va mai purta o discuţie cu 
adjudecatarul imobilului, după care, dacă nu se va achita diferenţa de preţ, va proceda la anularea procesului verbal de 
licitaţie şi reluarea pe piaţă a bunului imobil menţionat. 
La data de 06.06.2016, adjudecatarul imobilului situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 24, jud. Timiş, respectiv dl. 
Hoble-Cocaină Lucian-Dorin a mai achitat suma de 28.920,96 lei, conform dovezii anexate. 
La data de 07.06.2016, lichidatorul judiciar a informat creditorul garantat BCR SA despre achitarea parţială a diferenţei 
de preţ, solicitându-i să exprime un punct de vedere cu privire la acest imobil. 
Creditorul BCR SA a solicitat lichidatorului judiciar să aplice prevederile regulamentului de vânzare. 
Cu adresa nr. 234/08.06.2016, comunicată la adresa de mail a adjudecatarului Hoble-Cocaină Lucian-Dorin, la data de 
08.06.2016, i-a comunicat acestuia următoarele: 
- întrucât, în calitate de ajudecatar al imobilului * 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, județul Timiş, CF 
420970, nr. topografic 16998/2*, nu a achitat diferenţa de preţ potrivit clauzelor înscrise în caietul de sarcini, precum şi 
în procesul verbal de licitaţie, se anulează procesul verbal de licitaţie nr. 2323/12.04.2016, întocmit cu ocazia 
organizării licitaţiei din data de 12.04.2016, urmând ca bunul imobil să fie din nou scos la vânzare; 
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- urmare anulării procesului verbal de licitaţie, i-a comunicat că vor fi respectate prevederile Regulamentului de 
vânzare, precum şi clauza înscrisă în procesul verbal de licitaţie, care prevede „adjudecatarul în situaţia în care nu va 
achita preţul la care a fost adjudecat imobilul, în termenul stabilit, va pierde garanţia de participare depusă la licitaţie“; 
- de asemenea, i-a solicitat acestuia să comunice contul unde urmează să i se restituie suma 28.920,96 lei, echivalentul a 
6.400 euro, achitată în data de 06.06.2016. 
La data de 08.06.2016 s-a primit o adresă prin care a fost comunicat contul în care să fie virată suma de 28.920,96 lei. 
Cu OP nr. 80/09.06.2016, lichidatorul judiciar a restituit suma de 28.920,96 lei în contul dlui. Hoble-Cocaină Lucian-
Dorin, reprezentând plată parţială restituită ca urmare a anulării procesului verbal de licitaţie nr. 2323/12.04.2016. 
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 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 17.05.2016, ora 1400 şi la data de 24.05.2016, ora 1400. 
Conform proceselor verbale din data de 17.05.2016, ora 1400 şi din data de 24.05.2016, ora 1400, s-a constatat faptul că 
nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, urmând a se publica un nou 
anunţ de vânzare. 
În vederea valorificării bunurilor imobile 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, respectiv, 
1. 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, 
lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a bunurilor imobile, la preţuri reduse cu 40% faţă de preţurile 
stabilite în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 18.08.2015, prin publicarea 
anunţului de vânzare în ziarul de circulaţie naţională Jurnalul Naţional din data de 27.05.2016, în ziarul de circulaţie 
naţională Adevărul din data de 27.05.2016 şi în ziarul local Timişoara din data de 27.05.2016, pe site-urile olx.ro, 
licitatii-insolventa.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro, şi pe site-urile administratorului judiciar www.ynaconsulting.ro 
şi www.consultant-insolventa.ro, licitaţia urmând să aibă loc la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea 
Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, la data de 07.06.2016, ora 1400, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 14.06.2016, ora 1400, la data de 21.06.2016, ora 1400, la 
data de 28.06.2016,ora 1400, la data de 05.07.2016,ora 1400,respectiv la data de 12.07.2016, ora 1400, conform dovezilor 
anexate. 
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 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, a fost organizată 
licitaţie la data de 07.06.2016, ora 1400. 
Conform procesului verbal din data de 07.06.2016, ora 1400, lichidatorul 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 14.06.2016, ora 1400. 
În vederea valorificării bunurilor imobile 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 
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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, respectiv, 
1. 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; 
2. 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, județul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la pretul de 
pornire a licitatiei de 54.360,00 euro, valoarea nu include TVA, 
lichidatorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a bunurilor imobile, la preţuri reduse cu 40% faţă de preţurile 
stabilite în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 18.08.2015, prin publicarea 
anunţului de vânzare în ziarul de circulaţie naţională Jurnalul Naţional din data de 10.06.2016, în ziarul de circulaţie 
naţională Adevărul din data de 10.06.2016 şi în ziarul local Timişoara din data de 10.06.2016, pe site-urile olx.ro, 
licitatii-insolventa.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro, şi pe site-urile lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro şi 
www.consultant-insolventa.ro, licitaţia urmând să aibă loc la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea 
Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, la data de 14.06.2016, ora 1400, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 21.06.2016, ora 1400, la data de 28.06.2016, ora 1400, la 
data de 05.07.2016,ora 1400, la data de 12.07.2016,ora 1400,respectiv la data de 19.07.2016, ora 1400, conform dovezilor 
anexate. 
Pentru publicarea anunţului s-a achitat factura nr. 2377/08.06.2016 în sumă de 410,00 lei către Metropolitan Maxpress 
Adv SRL şi factura nr. 2189/10.06.2016 în sumă de 1.064,00 lei către Piaţa Severineană SRL. 
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 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; 
2. 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, județul Timiş, CF 420970, nr. topografic 16998/2, la pretul de 
pornire a licitatiei de 54.360,00 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 14.06.2016, ora 1400 şi la data de 21.06.2016, ora 1400. 
Conform proceselor verbale din data de 14.06.2016, ora 1400 şi din data de 21.06.2016, ora 1400, s-a constatat 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 28.06.2016, 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 
stabiliteîn 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, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţurilor 
de vânzare a bunurilor mobile, în ziarul de circulaţie naţională Jurnalul Naţional din data de 16.05.2016, în ziarul de 
circulaţie naţională Adevărul din data de 13.05.2016 şi în ziarul local Timişoara din data de 13.05.2016, pe site-ul 
lichidatorului 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 24.05.2016, ora 1200, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în 
aceleaşi condiţii, la data de 31.05.2016, ora 1200, la data de 07.06.2016, ora 1200, la data de 14.06.2016, ora 1200, la data 
de 21.06.2016, ora 1200, respectiv la data de 28.06.2016, ora 1200, conform dovezilor anexate. 
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 
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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 24.05.2016, ora 1200, la data de 
31.05.2016, ora 1200, la data de 07.06.2016, ora 1200, la data de 14.06.2016, ora 1200 şi la data de 21.06.2016, ora 1200,. 
Conform proceselor verbale din data de 24.05.2016, ora 1200, din data de 31.05.2016, din data de 07.06.2016, ora 1200, 
din data de 14.06.2016, ora 1200 şi din data de 21.06.2016, ora 1200, lichidatorul 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 28.06.2016, ora 1200. 
În temeiul art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, lichidatorul judicial a procedat la întocmirea 
raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 3, 
din data de 07.06.2016. 
Raportul şi planul de distribuire vizează sumele obţinute din vânzarea următoarele bunuri imobile din patrimoniul 
debitoarei SC Izometal-Magellan SRL: 
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; 
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*. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 3, 
din data de 07.06.2016 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 07.06.2016, cu adresa nr. 
232/07.06.2016, conform dovezii anexate şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-urile lichidatorilor judiciari, 
respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
În temeiul art. 122 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a întocmit 
Notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe, nr. 
110, din data de 09.06.2016, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11591/13.06.2016, conform 
dovezii anexate. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii la Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din 
încasarea creanţelor şi planul de distribuire, nr. 1, din data de 20.05.2016 şi nici la Raportul asupra fondurilor obţinute 
din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire, nr. 2, din data de 20.05.2016, la data de 13.06.2016, au 
fost distribuite sumele, potrivit planurilor de distribuire între creditori, conform documentelor de plată anexate 
prezentului raport. 
Având în vedere dispoziţiile art. 113, art. 114 şi art. 115 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi 
a măsurilor dispuse de judecătorul sindic prin Sentinţa 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 nr. 
6902/101/2012, prin care s-a deschis procedura de faliment împotriva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
lichidatorul judiciar a procedat la convocarea administratorului special al debitoarei la data de 10.06.2016, orele 0900, la 
punctul de lucru al debitoarei situat în Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, pentru efectuarea operaţiunilor de 
inventariere şi sigilare a patrimoniului debitoarei, în vederea evaluării. De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat 
administratorului special al debitoarei următoarele: „Conform dispoziţiilor art. 114 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei care prevede „Dacă averea debitorului poate fi inventariată complet într-o 
singură zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica sigiliile. În toate celelalte cazuri, se va 
proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de faţă şi să asiste la inventar, dacă 
judecătorul sindic dispune astfel. Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar“, nu veţi 
putea avea calitatea de a formula obiecţiuni cu privire la situaţia patrimoniului debitorului insolvent SC Izometal-
Magellan SRL“, solicitând să prezinte de urgenţă situaţia tuturor contractelor încheiate de debitoarea SC Izometal-
Magellan SRL, atât cele încheiate anterior datei deschiderii procedurii generale de insolvenţă, cât şi până la data 
deschiderii procedurii de faliment. 
În conformitate cu art. 114 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, la data de 10.06.2016, lichidatorul judiciar 
a procedat la inventarierea tuturor bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. 
Rezultatele inventarierii au fost consemnate în procesul verbal de inventariere întocmit la data de 10.06.2016, dată la 
care lichidatorul judiciar a devenit depozitarul judiciar al acestor bunuri. 
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Cu ocazia inventarierii s-a procedat la punerea sub sigiliu a bunurilor inventariate, potrivit art. 113 din Legea 85/2006, 
întocmindu-se, în acest sens, procese verbale de sigilare. 
Bunurile inventariate au fost predate custodelui Bădoiu Dănuţ, care se legitimează cu CI seria MH nr. 360540, CNP 
1740519250556 în baza proceselor verbale de custodie anexate. 
Lichidatorul judiciar precizează că bunurile mobile nu au putut fi inventariate întrucât au fost lăsate în custodia SC Bau 
Center Vest SRL, prin administrator Corlan Daniel, acestea nefiind puse la dispoziţie în vederea inventarierii, cu toate 
că au fost făcute mai multe notificări în acest sens, respectiv: adresa nr. 461/09.06.2016, adresa nr. 462/09.06.2016, 
adresa nr. 246/15.06.2016, adresa nr. 247/15.06.2016 şi adresa nr. 250/17.06.2016. 
Lichidatorul judiciar provizoriu a întocmit un istoric al relaţiilor comerciale derulate între Izometal-Magellan SRL şi 
Euro Petrol SRL privind Cariera Rădnuţa. Necesitatea întocmirii acestui raport a reieşit din faptul că pentru imobilele ce 
fac obiectul acestei cariere există 6 cărţi funciare, din care una, respectiv CF 301865, care se referă la suprafaţa de 
255.100 mp, potrivit extrasului de carte funciară se află tot în proprietatea SC Izometal-Magellan SRL. 
În vederea creşterii valorii celor 30 de suprafeţel de teren existente în localitatea Vladimirescu, s-a procedat la alipirea 
acestora, conform documentelor anexate la prezentul raport. 
Cu adresele nr. 246/15.06.2016 şi nr. 247/15.06.2016, comunicate la adresa de mail a SC Bau Center Vest SRL, în 
atenţia administratorului special dl. Negroiu Constantin, precum şi în atenţia administratorului judiciar al SC Bau 
Center Vest SRL, la data de 15.06.2016, lichidatorul judiciar a revenit la adresa nr. 462/09.06.2016, prin care a transmis 
următoarea, notificare: 
„Prin Sentinta nr. 177/2016 pronuntata la data de 16.05.2016 de catre Tribunalul Mehedinti in dosarul nr. 
6902/101/2012 s-a dispus deschiderea procedurii de faliment impotriva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, fiind 
desemnat in calitate de lichidator judiciar provizoriu -  societatile profesionale de insolventa asociate prin contract 
Consultant Insolventa SPRL si Yna Consulting SPRL. 
Raportat la hotararea Tribunalului Mehedinti precum si la dispozitiile art. 113 si urmatoarele din Legea 85/2006, 
lichidatorul judiciar are obligatia de a proceda la sigilarea si inventarierea tuturor bunurilor ce se afla in patrimoniul 
debitoarei, devenind depozitarul judiciar al acestora. 
Conform proceselor-verbal de custodie nr. 1/18.02.2014, nr. 2/18.02.2014, nr. 3/18.02.2014,nr. 4/18.02.2014, nr. 
5/18.02.2014, nr. 6/19.02.2014, nr. 7/19.02.2014, nr. 8/19.02.2014, nr. 9/19.02.2014, nr. 10/20.02.2014, nr. 
11/20.02.2014, nr. 12/20.02.2014, nr. 13/20.02.2014, nr. 14/20.02.2014, nr. 15/20.02.2014 si a anexelor la acestea, o 
parte din bunurile aflate in patrimoniul SC Izometal-Magellan SRL se afla in custodia SC Bau Center Vest SRL. 
Avand in vedere cele mentionate anterior solicitam in mod respectuos, ca in cel mai scurt timp, sa procedati la predarea 
de urgenta a bunurilor proprietatea SC Izometal-Magellan SRL si care se afla in custodia SC Bau Center Vest SRL“. 
Referitor la adresa lichidatorului judiciar, administratorul special al SC Bau Center Vest SRL a formulat răspuns cu 
adresa nr. 985/16.06.2016, prin care a adus la cunoştinţă că SC Bau Center Vest SRL, prin administratorul special, a 
emis Decizia de inventariere şi predare a bunurilor, în cuprinsul căreia este stipulat faptul că bunurile ce se vor 
inventaria vor fi predate sub semnătură privată, direct lichidatorului judiciar al SC Izometal-Magellan SRL sau 
reprezentantului său legal, comisia de invetariere şi predare menţionând faptul că, până la data prezentei, operaţiunea de 
invetariere nu a putut avea loc datorită lipsei reprezentantului SC Izometal-Magellan SRL. 
Cu adresa nr. 250/17.06.2016, comunicat la adresa de mail a SC Bau Center Vest SRL, în atenţia administratorului 
special dl. Negroiu Constantin, la data de 17.06.2016, lichidatorul judiciar a formulat răspuns referitor la adresa nr. 
985/16.06.2016, prin care a comunicat că lichidatorul judiciar al SC Izometal-Magellan SRL nu poate participa la 
inventarierea patrimoniului SC Bau Center Vest SRL, acest atribut revenind în totalitate persoanelor desemnate prin 
Decizia la care se face referire, fără participarea altor persoane, urmând să fie comunicată data finalizării inventarierii, 
pentru a prelua bunurile lăsate în custodia SC Bau Center Vest SRL cu ocazia inventarierii patrimoniul debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL efectuată în luna februarie 2014, iar după identificarea de către SC Bau Center Vest SRL a 
bunurilor ce au făcut obiectul proceselor verbale de custodie încheiate cu ocazia inventarierii efectuată în luna februarie 
2014 (locaţiile unde se află aceste bunuri având în vedere că o parte au fost mutate dintr-o locaţie în alta), lichidatorul 
judiciar a solicitat să i se comunice data şi ora la care să fie prezent în vederea preluării acestor bunuri. 
În data de 24.05.2016 lichidatorul judiciar s-a deplasat la punctul de lucru din Timişoara situat în str. Enric Baader, nr. 
13, în vederea preluării bunurilor ne natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe rămase în custodia SC Bau 
Center Vest SRL, unde nu au putut fi preluate întrucât până în jurul orei 14:30 s-au purtat negocieri între reprezentanţii 
celor două părţi implicate cu privire la intenţia manifestată de custode în vederea achiziţionării acestor bunuri. 
Prin prelungirea acestor negocieri, lichidatorul judiciar a considerat că aceasta este o metodă de tergiversare a 
operaţiunii de predare a bunurilor aflate în custodia SC Bau Center Vest SRL, motiv pentru care a optat pentru 
soluţionarea acestei cause pe cale juridică. 
La data de 22.06.2016, lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul Piraeus Bank Bucureşti SA, în vederea semnării 
contractelor de vânzare cumpărare pentru bunurile preluate în contul garanţiei de către acest creditor garantat, respectiv: 
- contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 431/22.06.2016, pe care îl anexăm la prezentul raport; 
- contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 432/22.06.2016, pe care îl anexăm la prezentul raport; 
Cu adresele nr. 256/23.06.2016 şi nr. 257/23.06.2016, expediate prin scrisori recomandate cu confirmare de primire 
către Primăria Timişoara şi Primăria Dumbrăviţa, lichidatorul judiciar a solicitat scoaterea din evidenţele fiscale ale SC 
Izometal-Magellan SRL a imobilelor valorificate la licitaţia din data de 08.04.2016, imobile grevate de sarcini în 
favoarea creditorului garantat Piraeus Bank Romania SA şi care a fost valorificat potrivit Sentintei nr. 306/2015 din 
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şedinţa publică din data de 08.06.2015 pronuntata de Tribunalul Mehedinti, sectia a II-a Civila de Contencios 
Administrativ si Fiscal în dosarul 6902/101/2012/a109, respectiv: 
- *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*; 
- *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*. 
Precizăm faptul că, adjudecatarul a virat în contul debitoarei cheltuielile de procedură aferente acestor imobile după 
cum urmează: 
- cu OP nr. 6683/19.04.2016 în sumă de 190.101,74 lei; 
- cu OP nr. 6684/19.04.2016 în sumă de 211.090,30 lei, 
După care au fost întocmite facturile fiscale nr. 2741/22.06.2016 în sumă de 772.868,08 lei, nr. 2742/22.06.2016 în 
sumă de 150.754,49 lei şi nr. 273/22.06.2016 în sumă de 1.061.981,70 lei. 
În vederea evaluării bunurilor din patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar urmează a publica un anunţ pentru 
depunere de oferte, după care va convoca Comitetul creditorilor pentru aprobarea ofertei de evaluare cea mai 
avantajoasă. 
Situaţia dosarelor asociate aflate pe rolul instanţelor de judecată, se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Nr. dosar Obiect Instanta Termen Solutie 

1. 4828/30/2015 Pretentii Jud. Timisoara  

Respinge cererea 
formulată de creditoarea 

SC IZOMETAL-
MAGELLAN SRL- 

2. 8212/30/2015 Pretentii Jud. Timisoara 
 

Suspendat L85/2006 

 

3. 1909/101/2012/a2 
Anul. Acte 
frauduloase 

Trib. Mehedinti - 
Respinge cererea S. 

626/18.12.2015 

4. 12565/225/2014 Ordonanta plata Trib. Mehedinti - 

Respinge excepţia lipsei 
de interes . Anulează 

sentinţa nr. 
347/10.03.2015 

pronunţată de Judecătoria 
Drobeta Turnu Severin. 

Încetează acţiunea 
formulată conform art. 7 

alin 1 teza finală din 
Legea nr.85/2014. 

Definitivă. Pronunţată în 
şedinţă publică azi 

12.01.2016. 

5. 14257/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin - 
Admite exceptia 

perimarii 

6. 15489/225/2014 Ordonanta plata Jud. D T. Severin  

Admite acţiunea. Obligă 
pârâtul să achite 

reclamantei suma de 
3809,28 lei reprezentând 

contravaloare marfă 
livrată, precum şi la plata 
dobânzii legale prev. de 

OG 13/2011 . 

7. 13976/225/2014 
Litigii cu 

profesionistii 
Jud. D. T. Severin  

Respinge actiunea 
principală şi capetele de 
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cerere privind dobânda 
legală penalizatoare. 

Constată achitat integral 
debitul principal. Cu 

apel. 

8. 13852/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin  

Admite acţiunea . Obligă 
pârâtul să achite 

reclamantei suma de 
24746,06 lei 
reprezentând 

contravaloare mărfuri, şi 
dobânda legală aferentă 

debitului de la data 
emiterii facturilor şi până 

la data plăţii efective 

9. 16461/225/2014 Pretentii Jud D. T. Severin  
În temeiul disp. art. 242 

din C.proc.civ., suspendă 
judecata cauzei. 

10. 10072/101/2013 Nulitate act Trib. Mehedinti  Admite perimare 

11. 12564/225/2014 Pretenţii Trib. Mehedinti  
Admite apelul. Schimbă 

sentinţa. Respinge 
acţiunea 

12. 13980/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin 
  

Ia act de renunţare la 
judecată 

13. 13977/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin  
Constată perimată 

cererea 

14. 4989/225/2014  Jud. D. T. Severin  

Admite cererea formulată 
de reclamanta SC 

IZOMETAL-
MAGELLAN SRL, în 

insolvenţă, în 
contradictoriu cu pârâta 

SC CV PENSION SRL şi 
în consecinţă : Obligă 

pârâta să achite 
reclamantei suma de 

1.950,00 lei debit 
15. 16734/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin  Declinat la Buftea 

16. 14259/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin  
Declină competenţa de 
soluţionare în favoarea 
Judecătoriei Timişoara. 

17. 16733/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin  
Admite excepţia 

prescripţiei dreptului 
material la acţiune 

13. 13979/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin  

Admite acţiunea. Obligă 
pârâta să plătească 

reclamantei suma de 
3767,08 lei c/valoare 
facturi neachitate şi la 

plata dobânzii 
penalizatoare aferente 

sumei. 

14. 15090/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin  

Admite acţiunea. Obligă 
pârâta să plătească 

reclamantei suma de 
340,93 lei reprezentând 
rest neachitat din factura 

fiscală TMYZO 
nr.0253050/29.12.2011 şi 
dobânda legală aferentă 

sumei la data plăţii 
efective 
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15. 4988/225/2014 Cerere val redusa Jud. D. T. Severin  
Respinge cererea, ca 
rămasă fără obiect 

16. 14861/225/2014 Cerere val redusa Jud. D. T. Severin  

dmite acţiunea formulată. 
Obligă pârâtul la plata 
sumei de 1744,18 lei 

reprezentând c/v marfă 

17. 12562/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin  
Admite excepţia 

perimării invocată din 
oficiu 

18. 13850/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin  
Constată perimată 

cererea 

19. 14261/225/2014 Pretentii Jud. Timisoara  
Admite excepţia 

prescripţiei 

20. 14538/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin  

Admite acţiunea 
formulată. Obligă pârâtul 

la plata sumei de 
11.276,61 lei 

reprezentând c/v 
materiale construcţii la 

care se va adăuga 
dobânda legală la plata 

efectivă a sumei 

21. 903/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin 
  

Admite excepţia 
perimării 

22. 14260/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin  Respinge acţiunea. 

23. 3593/91/2013 Cerere creanta Trib. Vrancea 
23.02.2016 

 

 

24. 14258/225/2014 Pretentii Jud. D. T. Severin 
  

Suspendare 

25. 5874/225/2014 Cerere val redusa Jud. D. T. Severin  

Declină competenţa de 
soluţionare a cererii 
formulate de S.C. 

Izometal – Magellan 
S.R.L. prin Consultant 

Insolvenţă SPRL şi Yna 
Consulting SPRL, având 

ca obiect cerere cu 
valoare redusă, în 

favoarea Judecătoriei 
Arad 

26. 
1061/225/2014 

 
4329/225/2014 

Pretentii Jud. D. T. Severin  
Constată perimată 

cererea 
Respinge acţiunea 

27. /225/2014 
Cerere val redusa 

apel 
Trib. Mehedinti  Constată perimat apelul 

28. 1063/225/2014 Pretentii Trib. Mehedinti   
29. 2829/325/2013  Jud. Timisoara  Respinge cererea 
30 1047/325/2013  Jud. Timisoara  Respinge cererea 

31 6902/101/2012/a46 
Anul. acte 

frauduloase 
Trib. Mehedinti  Respinge actiunea. 

32 6902/101/2012/a47 
Anul. acte 

frauduloase 
Trib. Mehedinti  Respinge acţiunea 

33. 6902/101/2012/a48 
Anul acte 

frauduloase 
Trib. Mehedinti  Respinge actiunea 

34. 6902/101/2012/a49 
Anul. acte 

frauduloase 
Trib. Mehedinti  respinge actiunea 

35. 6902/101/2012/a51 
Anul. acte 

frauduloase 
Trib. Mehedinti  admite actiunea 

36. 6902/101/2012/a54 
Anul. acte 

frauduloase 
Trib. Mehedinti  Admite actiunea 

37. 6902/101/2012/a55 
Anul. acte 

frauduloase 
Trib. Mhedinti  Admite actiunea 
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38. 6902/101/2012/a56 
Anul. acte 

frauduloase 
Trib. Mehedinti  Admite actiunea 

39. 6902/101/2012/a57 
Anul. acte 

frauduloase 
C. A. Craiova  

Admite recursul. 
Modifică sentinţa în 

sensul că admite acţiunea 

40. 6902/101/2012/a58 
Anul. acte 

frauduloase 
C. A. Craiova  

Respinge recursul ca 
nefondat 

41. 6902/101/2012/a60 
Anul. acte 

frauduloase 
C.A. Craiova 08.09.2016 

   

 

42. 6902/101/2012/a61 Anul. acte Trib. Mehedinti  Admite actiunea 

43. 6902/101/2012/a62 
Anul. acte 

frauduloase 
Trib. Mehedinti  

Admite recursul. 
Modifică sentinţa, în 

sensul că admite acţiunea 
şi dispune anularea 

contractului de cesiune 
de părţi sociale încheiat 

la 02.05.2012. 
Irevocabilă. 

49. 6902/101/2012/a65* 
Contestare 

creanta 
C. A. Craiova  

Admite recursul. 
Modifică sentinţa. 

Respinge contestaţia 
UNICREDIT ŢIRIAC 

BANK SA 
50. 6902/101/2012/a85 Nulitate abs Trib. Mehedinti  Admite actiunea. 

51. 6902/101/2012/a91 Nulitate abs. C. A. Craiova  
admite cererea.Respinge 

recursul ca nefondat. 
52. 6902/101/2012/a93 Nulitate abs. Trib. Mehedinti  admite actiunea 
53. 6902/101/2012/a94 Nulitate abs. Trib. Mehedinti  admite actiunea 
54. 6902/101/2012/a95 Nulitate abs. Trib. Mehedinti  admite actiunea 
55. 6902/101/2012/a96 Nulitate abs. Trib. Mehedinti  admite actiunea 
56. 6902/101/2012/a97 Nulitate abs. Trib. Mehedinti  admite actiunea 
57. 6902/101/2012/a100 Contestatie tabel Trib. Mehedinti  Respinge contestatia. 

58. 6902/101/2012/a101 
Contestatie 

creante 
Trib. Mehedinti  admite contestatia 

59. 6902/101/2012/a102 Obl.  a face Trib. Mehedinti  Admite cererea. 

60. 6902/101/2012/a103 
Contestatie 

creante 
Trib. Mehedinti  

Respinge excepţia 
autoritatii de lucru 
judecat. Respinge 

actiunea. 

61. 6902/101/2012/a105 
Contestatie 

creante 
Trib. Mehedinti  

Admite exceptia 
tardivitatii. Respinge 

cererea. 

62. 6902/101/2012/a106 
Actiune in 
constatare 

Trib. Mehedinti 
  

admite in parte acţiunea. 

63. 6902/101/2012/a107 Obl. a face Trib. Mehedinti  
Admite excepţia 

timbrajului. 
64. 6902/101/2012/a109 Obl. a face Trib. Mehedinti  Admite cererea formulată 

65. 6902/101/2012/a110 
Antrenare 
raspundere 

Trib. Mehedinti 
Conexat la 

a118 
 

66. 6248/94/2015* Pretentii Jud. Buftea  
Admite exceptia 

prescriptiei dreptului 
material la actiune 

67. 6902/101/2012/a117  C. A. Craiova 
  

  

Respinge recursul 
nefondat. 

68. 4937/109/2015 Radiere mentiuni 
Trib. specializat 

Arges 
14.06 .2016  

69 6902/101/2012/a99  C. A. Craiova 
  

Admite exceptia 
autoritatii de lucru 

judecat 
70. 12248/225/2015 Contestatie la Jud. D. T. Severin  Admite excepţia 
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executare netimbrării contestaţiei la 
executare, 

71. 1378/54/2014 
Revizuire - 

Recurs 
C. A. Craiova  Respinge revizuirea 

72. 9886/101/2012/a27    

Respinge excepţia 
nulităţii cererii de 

chemare în judecată. 
Respinge excepţia 
autorităţii de lucru 
judecat. Respinge 

acţiunea ca neîntemeiată. 

73. 5141/30/2010 
Insolventa  SC 

MATEI AL SRL 
–suntem creditori 

Trib. Timis   

74. 12563/225/2014 Pretentii Jud. Timisoara  

  

Respinge acţiunea. 

75. 6902/101/2012/a53  C. A. Craiova  
Respinge recursul ca 
nefondat. Irevocabilă. 

76. 4468/1/2015 Stramutare ICCJ  Respinge cererea 

77. 6902/101/2012/a119 
Nulitate act 

juridic 
Jud. Pitesti 

09.09.2016 

  

 

78. 12431/325/2013 
Plangere 

contraventionala 
Jud. D. T. Severin  Constata perimata 

79. 292/225/2015 Pretentii Jud. D. T. Severin  Constata perimata 

80. 
7252/30/2015 

 

SC IZOMETAL 
MAGELLAN 
SRL  a cerut 

insolventa SC 
FULL PRINT  

BANAT SRL  . 
 

Trib. Timis 
15.09.201

6 

 

  

 

81. 6902/101/2012/a131 
Contestatie 
impotriva 
hotararii 

Trib. Mehedinti  
Admite excepţia 

autorităţii de lucru 
judecat 

82. 6902/101/2012/a130 
Cererea 

debitorului 
Trib. Mehedinti 

  

Respinge contestaţia 

83. 6902/101/2012/a129 Contestatie Trib. Mehedinti  
Declină competentz in 
favoarea Tribunalului 

Mehedinti 

84. 6902/101/2012/a64 Perimare Trib. Mehedinti  
Constată perimată 

cererea. 

85. 6902/101/2012/a44 
anulare acte 
frauduloase 

Trib. Mehedinti 
Pt a se depune 

expertiza 
27.06.2016 

 

86. 6902/101/2012/a59 
anulare acte 
frauduloase 

Trib. Mehedinti 

27.06.2016 
Pt a se depune 

expertiza- 
obiectiuni cu 5 

zile inainte 

 

87. 6902/101/2012/a104 acţiune în anulare Trib. Mehedinti 
27.06.2016 

 

 

88. 6902/101/2012/a112 
antrenare 

răspundereCornu 
Oana Maria 

Trib. Mehedinti  
Respinge acţiunea , ca 

inadmisibilă 
Oana Cornu 

89. 6902/101/2012/a115 

contestaţie 
împotriva 
măsurilor 

administratorului 

Curte  

Respinge excepţia 
tradivităţii formulării 

raportului suplimentar. 
Respinge contestaţiile. 

90. 6902/101/2012/a118 
Angajarea 
raspunderii 
CORNU 

Trib. Mehedinti  Suspendat 
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GEORGICĂ 

91 6902/101/2012/a127 

contestaţie 
creanţe 

IZOMETAL 
MAGELLAN 

SRL PRIN AD-
TOR SPECIAL 

NEICĂ 
FLORENTINA 

Trib. Mehedinti 
07.07.2016 

Recurs 

Admite in parte 
contestaţia. Dispune 

înlăturarea din tabelul 
definitiv a creanţei de 

18.362.561,61 lei, cu titlu 
de creanţă chirografară 
aparţinând creditorului 

Exim Bank. 

92. 6902/101/2012/a128 

contestaţie 
creanţe SC 
MARFIN 

LEASING IFN 
(ROMÂNIA) SA 

Trib. Mehedinti 
Curtea de apel 

craiova 
 

Admite in parte 
Apel 

93. 6902/101/2012/a130 
Contestaţie SC 
BAU CENTER 

Trib. Mehedinti  Respinge contestaţia 

94. 806/54/2015 Contestatie C.A. Craiova 
. 

  

Admite în parte acţiunea. 

95. 6902/101/2012/a136 Pretentii - Cornu Trib. Mehedinti  
Ia act de renutarea la 

judecată 

96. 5110/30/2015 Pretentii Trib. Timis 
De facut apel – 

trimis lu 
Spiridon 

 

97. 
6902/101/2012/a2*/

a1 
Recurs contestatie 

tabel creante 
Curtea Apel 

Craiova 
 Respinge cererea 

98. 3519/109/2015 
Anulare contract 

Bady 
Tribunalul 

Specializat Arges 
28.06.2016 

 

 

99. 5111/30/2015 Pretentii Trib. Timis 
De facut apel- 

trimis lu 
Spiridon 

 

100 9089/101/2013/a126 
Faliment – 

actiune in anulare 
Trib. Mehedinti 

10.03.2016 

  

 

101 6902/101/2012/a63 
Anulare acte 
frauduloase 

C. A. Craiova  
Respinge recursurile ca 

nefondate 
102 5872/225/2014    Constată perimat apelul 

103 6902/101/2012/a14* 
Actiune in 

anulare 
Trib. Mehedinti  Admite actiunea 

104 6902/101/2012/a113 
Actiune in 
constatare 

Trib. Mehedinti 
  

 

105 6902/101/2012/a98 Nulitate abs 
Curtea de Apel 

Craiova 
 

23.06.2016 Recurs 

106 6902/101/2012/a92 Nulitate abs Trib. Mehedinti  Admite actiunea 
107 6902/101/2012/a87 Nulitate abs Trib. Mehedinti  Admite actiunea 
108 6902/101/2012/a86 Nulitate abs Trib. Mehedinti  Admite actiunea 

109 4815/109/2013 Apel C. A. Pitesti 
  

Admite apelul. Schimbă 
sentinţa, în sensul că 

respinge excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive 

a intimatului 
B.N.P.A.Danciu şi 

Şimonescu şi pe fond, 
respinge acţiunea 

110 6902/101/2012/a114     
111 722/1259/2013/a6 Contestatie Trib. Spec. Arges  Respinge contestatia 
112 722/1259/2103/a5 Contestatie Trib. Spec. Arges  Respinge contestatia 
113 722/1259/2103/a3 Act. Anulare Trib. Spec. Arges  Conflict de competenta 
114 722/1259/2013/a7  C. A. Pitesti  Respinge 
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115 12249/225/2015 
Contest. La 
executare 

Jud. DTS 
15.09.2016 

  

 

116 12569/225/2015 
Contestatie la 

executare 
Jud DTS  Suspendat 

117 9465/101/2012/a47 
Rezolutiune 

contract 
Trib. Timis  AP 04.03 

118 15435/225/2014/a1 
Recurs 

suspendare 
Curtea de apel 

Craiova 
 

28.06.2016  

119 1061/325/2013 
Recurs investire 

cu form. 
Executorie 

Trib. Timis  
Admite excepţia 

netimbrării. 

120 478/101/2016 
Contestatie act 
administrative 

fiscal 
Trib. Mehedinti 

  

Admite excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii. 

121 4164/101/2012/a3* 
Rejudecare- 
Pogacean 

C. A. Craiova  

Admite recursul. 
Modifică în tot sentinţa 

recurată în sensul că 
admite acţiunea şi obligă 
pârâţii în solidar la plata 

sumei de 116.667 lei 
reprezentând pasiv rămas 

neacoperit. 

122 7038/30/2015/a3 
Contestatie table 
BAU CENTER 

Trib. Timis   

123 12141/225/2015 
Plangere 

contraventionala 
ortoptimed 

Jud. DTS 14.06.2016  

124 7395/101/2015/a1 
Contestatie 

mecano 
Trib Mehedinti  

Admite 
contestaţia.Reduce 
creanţa SC Alstom 

Infrastructore România 
SRL, 

125 5086/30/2014/a2 
Apel table 

preliminar IZO 
OIL - perimare 

Trib. Timis 
08.03.2016 

 
 

126 6902/101/2012/a120 Nulitate act OCPI Tribunalul Arad 
Conflict 

competenta 
 

127 
27999/325/2015 

6902/101/2012/a146 
 

Contestatie 
adjudecare Cornu 

Trib Mehedinti 
04.07.2016 

  

 

128 7078/101/2015 
Evaziune 

Ortoptimed 
Trib. Mehedinti 14.04.2016  

129 1909/101/2012/a3 
Contestatie table 

rectificativ 
Trib. Mehedinti 

08.07.2016 

  

 

130 1909/101/2012/a4 
Inlocuire c&c 

izometal 
 

08.07.2016 

  

 

131 3698/101/2008/a2 
Actiune in 

pretentii Corion 
Trib. Mehedinti 

29.06.2016 

  

 

132 5111/30/2015 
Pretentii Group 

Met car 
CA Timisoara  

Respinge apelul declarat 
de reclamanta apelantă 

SC IZOMETAL 
MAGELLAN SRL 

133 8253/101/2014* 
Apel Corion 

pretentii 
CA Craiova  

Respinge apelul ca 
nefondat. 

134 4142/208/2015 
Plangere 

contraventionala 
Popescu Emil 

Jud Caransebes  Respinge actiunea. 

135 6902/101/2012/a139 
Anulare cesiuni 

creanta Bau 
Trib. Mehedinti 

  

Admite excepţia 
necompetenţei 
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fucţionmale şi materiaşe 

136 6902/101/2012/a140 
Contestatie plan 

BCR 
Trib. Mehedinti  

 
Anuleaza contestaţia ca 

netimbrată. 

137 3/30/2010 
Insolventa Z&Z 
Marketing SRL 

Trib. Timis 17.03.2016  

138 2090/325/2016     

139 700/101/2016 
Contestatie Titlu - 

CIMPU 
Trib Mehedinti 

17.06.2016 

  

 

140 1912/55/2016 

Plangere 
impotriva 
incheierii 

registratorului cf 

Judecatoria Arad  

Declină competenţa de 
soluţionare a plângerii de 
carte funciară formulată 

de către petenta SC 
Izometal Magellan SRL 

prin administrator 
judiciar în favoarea 
Judecătoriei Lipova. 

141      

142 579/225/2016 
Contestatie la 
titlu Cimpu 

Judecatoria DTS  Respinge cererea 

143 1406/250/2012 

Incuviinţare 
executare silită 
titlu executoriu 
Contract leasing 

nr.FL/RB-
040920/24.03.201

1 

Judecătoria 
LIPOVA   

  

Constată perimată 
cererea 

144 1037/30/2016 

Insolventa SC 
PROFAL 

INTERNATION
AL SRL 

Trib. Timis 15.09.2016  

145 6902/101/2012/a138  Trib. Mehedinti 
. 

  

AP 25.04.2016 

146 6902/101/2012/a133  Trib. Mehedinti  
Ia act de renuntarea la 

judecată 

147 6902/101/2012/a135  Trib. Mehedinti  
Ia act de renuntarea la 

judecată 
148 6902/101/2012/a137  Trib. Mehedinti 04.07.2016  

149 1104/30/2016 
Pretentii SC 

MANON 
LESCAUT 

Trib. Timis 
19.09.2016 

  

 

150 9886/101/2012/a29 
constatare nulitate 

absolută 
ANDRAS 

Tribunalul 
MEHEDINŢI 

28.03.2016 

  

 

151 183/250/2016 Plangere CF 
Judecatoria 

Lipova 
  

152 6902/101/2012/a142 
Contestatie 

creante 
Tribunalul 
Mehedinti 

 

Admite contestaţia . 
Dispune majorarea 

creanţei MCT Impex 
SRL cu suma de 

9.800.000 lei. 

153 15040/225/2014 
Pretentii SC 

TADIS AGRO 
SRL 

Judecatoria 
Timisoara 

  

154 6902/101/2012/a141   23.06.2016 Admite contestaţia 
155 2360/30/2014 Pretentii BCV Trib. Timis 16.05.2016 Suspendat 

156 6902/101/2012/a144 
Custodie bunuri 

BCV 
Tribunalul 
Mehedinti 

 
Admite exceptia 
necompetenţei 

funcţionale 
157 6902/101/2012/a121 OCPI nul act jur. Trib. Arad 03.05.2016  
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158 6902/101/2012/a122 OCPI nul act jur Trib. Arad 27.04.2016  

159 6902/101/2012/a145 
Contestatie 

creante 
Trib. Mehedinti 27.06.2016  

160 2361/30/2014 Pretentii   Suspendat 

161 7276/225/2015 
Mecano – 

contestatie la 
executare 

Trib. Mehedinti 10.05.2016 
Suspendă judecarea 

apelului. 

162 6916/30/2012 pretentii Trib. Timis  Suspendat 
163 9886/101/2012/a28 Inlocuire MCT CA Craiova   

164 8061/301/2016 
Expert GROUP- 

2000 lei 
Jud sect 3   

165 
7038/30/2015/a18 

 
Custodie bunuri Tribunalul Timis 02.06.2016 

23.06.2016  

 

 5772/101/2013/a29 
Apel 

expertmed29 
CA Craiova  Respinge apelul` 

 5772/101/2013/a33 
Evacuare 

ortoptimed 
Trib. Mehedinti  

Admite cererea de 
chemare în judecată. 

 6902/101/2012/a132 
Recurs ridicare 

drept de 
administrare 

Curtea de Apel 
Craiova 

 Respinge recursul 

 
5772/101/2013/a28 

 
Antrenare 
ortoptimed 

Curtea de Apel 
Craiova 

28.06.2016 
28.06.2016 

  

 6902/101/2012/a143 
Inlocuire 
Izometal 

Curtea de Apel 
Craiova 

 Respinge recursul 

 5772/101/2013/a34 
Anulare 46-49 

Ortoptimed 
Trib. Mehedinti 13.06.2016  

 7395/101/2015/a6 
Contestatie table 

Mecano 
Trib. Mehedinti  

Respinge cererea de 
repunere in termen. 

 7395/101/2015/a5 
Contestatie table 

Mecano 
Trib. Mehedinti  

Respinge cererea de 
repunere in termen. 

 2304/30/2009/a5 Recurs Neco CA Timisoara 15.06.2016  

 7038/30/2015/a15 
Contestatie table 
BAU CENTER – 

Apel 
CA Timisoara  

Admite apelul formulat 
de apelanta-creditoare 

S.C. IZOMETAL 
MAGELLAN S.R.L. 

 7038/30/2009/a9 
Contestatie table 
BAU CENTER – 

Apel 
CA Timisoara 25.05.2016  

  
UNPIR - 

Europetrol 
Craiova 

16 iunie 2016, 
la orele 1500 

 

  
UNPIR – 

Ortoptimed 
Craiova 

16 iunie 2016, 
la orele 1500 

 

 5772/101/2013/a25 
Ortoptimed 

indreptare eroare 
Craiova 28.06.2016  

 5772/101/2013/a32 Ortoptimed  
  

Respinge contestaţia ca 
neîntemeiată. 

 3387/225/2016 
Cooperativa 
Tudorescu 

 04.07.2016  

 5772/101/2013/a35 Ortoptimed  13.06.2016  
      

 5772/101/2013/A28 
Antrenare 

Ortoptimed 
 

28.06.2016 

  

 

 5772/101/2013/a31 
Contestatie raport 

ortoptimed 
 13.06.2016  

 4478/225/2016/a1 Staiculescu penal  27.06.2016  

 8750/325/2016 
Pretentii MCT 

Metal TM 
Judecatoria 
Timisoara 

30.06.2016  

 232/225/2016 Negreanu Elena 
Judecatoria 

Severin 
15.06.2016  
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 5772/101/2013/a37 
Antrenare 

Ortoptimed 
Trib 04.07.2016  

 5772/101/2013/a36 Ortoptimed  13.06.2016  

 3740/225/2016 
Cooperativa 

anulare contracte 
Jud dts 20.09.2016  

 6902/101/2012/a147 
Actiune in 

anulare 
Trib. Mehedinti 26.09.2016  

 5871/225/2014 Cerere val redusa Jud DTS 
22.06.2016 
perimare 

 

 6902/101/2012/a148 
Contestatie 

masuri adm jud 
Trib Mehedinti 26.09.2016  

 12458/325/2016 
Pretentii SC 

Forest One SRL – 
36.092,40 lei 

Judecatoria 
Timisoara 

  

 2016/101/2016 

Contestatie 
decizie de 
concediere 

MECANOENER
GETICA 

Trib. Mehedinti 08.07.2016  

 5811/225/2016 
Contestatie la 

executare SCD 
Jud dr. Tr. Sev 04.07.2016  

 6970/101/2015 
Litigii de munca 
MECANO Boce 

Trib 01.07.2016  

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 27.06.2016. 

Lichidator judiciar provizoriu, societati profesionale de insolventa, asociate prin contract: Yna Consulting SPRL şi 
Consultant Insolvenţă SPRL 


