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RAPORTUL LICHIDATORULUI JUDICIAR

PRIVIND EVALUAREA BUNURILOR
DEBITOAREI 

ŞI METODA DE VALORIFICARE A 
ÎNTOCMIT ÎN TEMEIUL ART. 117 ALIN. (1) DIN LEGEA 85/2006

 

I. Date privind dosarul 

 
1. Număr: 6902/101/2012, Tribunalul 

2. Registratura instanţei: Mehedinţi, str. B 

3. Debitor: S.C. Izometal - Magellan 
I.C. Brătianu, nr.11, parter, camera 2, 

4. Lichidator judiciar: Societăţi profesionale asociate

fiscală: 31215824; Sediul social Dr. Tr. Severin

Mehedinţi şi sediul procesual ales în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi; 

înregistrat în RFO II sub nr. 0649; Tel/Fax 0742592183; 0252/354399; 

insolventa.ro,  reprezentat de asociat coordonator ec. Popescu Emil 

identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II 

Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, Tel: 074452886

tabloul practicienilor în insolvenţă 272, 

 

II. Date generaleprivinddebitoarea

 
Denumire: S.C. Izometal - Magellan 
camera 2, jud. Mehedinţi;  

Obiect principal de activitate:  

- comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice

Număr de înregistrare la registrul comerţului: J

Cod unic de înregistrare: 6633311. 

Asociaţi: 

- Cornu Georgică – aport 344.380,

- Cornu Petrişor – aport 25.370,00

- Cornu Oana Maria – aport 909.140,00

- Caraiman Laura Antoneta – aport 731.600,00 lei / 73.160 părţi sociale

- Cojocaru Silviu Gheorghe – aport 36.250,00 lei / 3.625 părţi sociale

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

CUI 3121582, înregistrată în RFO II sub nr. 0649

 Fax/Tel: 

 E

 

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

CUI  21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213

 Fax/Tel: 

 E-mail: 

 

 

RAPORTUL LICHIDATORULUI JUDICIAR

PRIVIND EVALUAREA BUNURILOR IMOBILE EXISTENTE IN PATRIMONIUL
DEBITOAREI S.C. IZOMETAL - MAGELLAN S.R.L.  

ŞI METODA DE VALORIFICARE A ACESTORA 
ÎNTOCMIT ÎN TEMEIUL ART. 117 ALIN. (1) DIN LEGEA 85/2006 privind procedura insolventei

, Tribunalul Mehedinti, Judecător sindic: Dinu Nadia Silvia

ți, str. B – dul Carol I nr. 14, program zilnic cu publicul: 9

Magellan S.R.L. ; CUI: 6633311; Sediul social: Localitatea Dr. Tr. S

parter, camera 2,  Jud.Mehedinți; Număr de înregistrare ORC: J25/

Societăți profesionale asociate : Consultant Insolvență SPRL
fiscală: 31215824; Sediul social Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, județul 

Mehedinți şi sediul procesual ales în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, județul Mehedinți; 

înregistrat în RFO II sub nr. 0649; Tel/Fax 0742592183; 0252/354399; E-mail

insolventa.ro,  reprezentat de asociat coordonator ec. Popescu Emil și Yna Consulting SPRL
identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, sediul social Drobeta Tr. Severin, str. 

Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinți, Tel: 0744528869, E-mail: expertyna@yahoo.com,

tabloul practicienilor în insolvență 272, reprezentat de asociat coordonator ec. Motoi Gogu

. Date generaleprivinddebitoarea 

 S.R.L. Sediu social: Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu,

cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice, Cod CAEN nr. 4672

comerțului: J25/276/2012. 

 

380,00 lei / 34.438 părți sociale 

aport 25.370,00 lei / 2.537 părți sociale 

aport 909.140,00 lei / 90.914 părți sociale  

aport 731.600,00 lei / 73.160 părți sociale 

aport 36.250,00 lei / 3.625 părți sociale 

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

CUI 3121582, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

Fax/Tel: 0252/35.43.99, Mobil: 0742.592.183 

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

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

CUI  21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213 

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

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

  

RAPORTUL LICHIDATORULUI JUDICIAR 

EXISTENTE IN PATRIMONIUL 

privind procedura insolventei 

Dinu Nadia Silvia 

dul Carol I nr. 14, program zilnic cu publicul: 9,00-13,00 

; Sediul social: Localitatea Dr. Tr. Severin str. 

ăr de înregistrare ORC: J25/276/2012. 

ă SPRL; Cod de identificare 

, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul 

Mehedinţi şi sediul procesual ales în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi; 

mail: office@consultant-

Yna Consulting SPRL cod de 

0213, sediul social Drobeta Tr. Severin, str. 

mail: expertyna@yahoo.com, nr. de ordine în 

Motoi Gogu. 

str. I.C. Brătianu, nr.11, parter, 

4672. 

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

www.consultant-insolventa.ro 

 

http://www.ynaconsulting.ro/ 
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- SC MCT Impex SRL – aport 6.500.000,00 lei / 650.000 părţi sociale 

- Sc Tantal Company SRL – aport 680.000,00 lei / 68.000 părţi sociale 

- Birău Manuela – aport 2.400,00 lei / 240 părţi sociale. 

 

III. Evaluarea bunurilor 

 
Lichidatorul judiciar asociat prin contract, Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL, a 

procedat la inventarierea bunurilor imobile existente in patrimoniul debitoarei SC IZOMETAL-

MAGELLAN SRL, dupa cum urmeaza: 

1. *Teren  intravilan cu St = 5.564 mp , nr. cadastral 30243, Structura metalica - halã cu Sc = 2.524 mp 
si Su = 2.406 mp situata in Caransebeş, str. Ardealului, FN, Judeţul Caraş-Severin*; 

2. *APARTAMENT cu 3 camere, Su=85 mp, Sc=102 mp, cote parti comune 8,18  si cote Teren in 
proprietate 65/794 mp, cu nr. cadastral  401405-C1-U1 situat in Timişoara, str. Lorena, nr.56, parter, 

ap.1, judet Timiş*; 

3. *APARTAMENT cu 1 camera, Su=36 mp, Sc=49 mp, cote parti comune 0,55% (alte spatii comune: 
centrala termica) si cota parte Teren de 22 mp, cu nr. cadastral  402648-C1-U19 situat in Timişoara, 

str. Luceafãrul, nr.9-11, sc.A, et.1, ap.19, judet Timiş, precum si : 
- LOC PARCARE cu Su=12 mp si Sc=12 mp, cote parti comune 0,20 % (alte spatii comune: centrala 

termica) si cota parte Teren de 8 mp, cu nr. cadastral 402648-C1-U121 situat in Timişoara, str. 

Luceafãrul, nr.9-11, Demisol, nr.9, judet Timiş; 

- BOXA 3 cu Su=6 mp, Sc=7 mp, cote parti comune 0,09% (alte spatii comune: centrala termica) si cota 

Teren de 4 mp, cu nr. cadastral 402648-C1-U163 situata in Timişoara, str. Luceafãrul, nr.9-11, Demisol, 

nr.51, judet Timiş*; 

4. *TEREN  EXTRAVILAN cu S = 303.770 mp, (cu destinatia de Exploatare Balastiera), situat în Zona 

Criciova - Jdioara, Judeţul Timiş*; 

5. * TEREN  INTRAVILAN cu S = 6.377 mp , nr. cadastral 237/1/11-21 si - SEDIU BIROURI SI DEPOZIT cu 
Scd = 1.370.81 mp, situate in Ghiroda, Calea Lugojului, nr.126, Judeţul Timiş *; 

6. * SPAŢIU COMERCIAL,parter, Su = 28,85 m, nr.cadastral 2032/28/9, situat in Hunedoara, Bulevardul 

Dacia, nr.23, bl. G1, ap.9, judetul Hunedoara *; 

7. * TEREN  EXTRAVILAN cu S = 37.740 mp, nr. cadastral 405884 (27.740 mp) si nr. cadastral 405850 
(10.000 mp), situat in Giarmata, Judeţul Timiş *; 

8. * TEREN  EXTRAVILAN  cu S = 510.100 mp, (cu destinatia de Exploatare Balastiera), situat in Zona 

Vladimirescu-Aluniş-Terasa, Judeţul Arad *, 

rezultatele acestei operaţiuni fiind consemnate în procesul verbal ce a fost depus la dosarul cauzei. De 

asemenea, asupra acestor bunuri imobile au fost puse sub sigilii având în vedere dispoziţiile art. 113 

Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei.  

Lichidatorul judiciar a angajat în numele debitoarei SC Izometal - Magellan SRL un expert 

evaluator membru ANEVAR, conform dispoziţiilor art. 116 alin. (3) din Legea 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, expert evaluator desemnat de Comitetul Creditorilor debitoarei in sedinta din data de 

23.08.2016, care a procedat la evaluarea bunurilor imobile, metodele de evaluare folosite fiind 

detaliate în rapoartele de evaluare întocmite de acesta , în conformitate cu Standardele Internaţionale 

de Evaluare IVS 2011. 

 

SCOPUL EVALUĂRII: - vânzare prin lichidare. 

1. VALOAREA DE PIAŢĂ a bunului imobil *Teren  intravilan cu St = 5.564 mp , nr. cadastral 30243, 

Structura metalica - halã cu Sc = 2.524 mp si Su = 2.406 mp situata in Caransebeş, str. Ardealului, FN, 



 

 

 

3

Judeţul Caraş-Severin* estimată în raportul de evaluare nr. 231 din data de 06.10.2016 este de - preţ 

pornire licitaţie 262.640,00 euro. Valoarea nu include T.V.A.; 

2. VALOAREA DE PIAŢĂ a bunului imobil *APARTAMENT cu 3 camere, Su=85 mp, Sc=102 mp, cote 

parti comune 8,18  si cote Teren in proprietate 65/794 mp, cu nr. cadastral  401405-C1-U1 situat in 

Timişoara, str. Lorena, nr.56, parter, ap.1, judet Timiş* estimată în raportul de evaluare nr. 236 din data 

de 12.10.2016 este de - preţ pornire licitaţie 54.900,00 euro. Valoarea nu include T.V.A.; 

3. VALOAREA DE PIAŢĂ a bunului imobil *APARTAMENT cu 1 camera, Su=36 mp, Sc=49 mp, cote parti 
comune 0,55% (alte spatii comune: centrala termica) si cota parte Teren de 22 mp, cu nr. cadastral  
402648-C1-U19 situat in Timişoara, str. Luceafãrul, nr.9-11, sc.A, et.1, ap.19, judet Timiş, precum si : 
- LOC PARCARE cu Su=12 mp si Sc=12 mp, cote parti comune 0,20 % (alte spatii comune: centrala 

termica) si cota parte Teren de 8 mp, cu nr. cadastral 402648-C1-U121 situat in Timişoara, str. 

Luceafãrul, nr.9-11, Demisol, nr.9, judet Timiş; 

- BOXA 3 cu Su=6 mp, Sc=7 mp, cote parti comune 0,09% (alte spatii comune: centrala termica) si cota 

Teren de 4 mp, cu nr. cadastral 402648-C1-U163 situata in Timişoara, str. Luceafãrul, nr.9-11, Demisol, 

nr.51, judet Timiş*estimată în raportul de evaluare nr. 236 din data de 12.10.2016 este de - preţ 

pornire licitaţie 40.800,00 euro. Valoarea nu include T.V.A.; 

4. VALOAREA DE PIAŢĂ a bunului imobil *TEREN  EXTRAVILAN cu S = 303.770 mp, (cu destinatia de 

Exploatare Balastiera), situat în Zona Criciova - Jdioara, Judeţul Timiş* estimată în raportul de evaluare 

nr. 237 din data de 12.10.2016 este de - preţ pornire licitaţie 516.400,00 euro. Valoarea nu include 

T.V.A.; 

5. VALOAREA DE PIAŢĂ a bunului imobil * TEREN  INTRAVILAN cu S = 6.377 mp , nr. cadastral 

237/1/11-21 si - SEDIU BIROURI SI DEPOZIT cu Scd = 1.370.81 mp, situate in Ghiroda, Calea Lugojului, 

nr.126, Judeţul Timiş * estimată în raportul de evaluare nr. 242 din data de 18.10.2016 este de - preţ 

pornire licitaţie 551.300,00 euro. Valoarea nu include T.V.A.; 

6. VALOAREA DE PIAŢĂ a bunului imobil * SPAŢIU COMERCIAL,parter, Su = 28,85 m, nr.cadastral 

2032/28/9, situat in Hunedoara, Bulevardul Dacia, nr.23, bl. G1, ap.9, judetul Hunedoara * estimată în 

raportul de evaluare nr. 241 din data de 18.10.2016 este de - preţ pornire licitaţie 17.200,00 euro. 

Valoarea nu include T.V.A.; 

7. VALOAREA DE PIAŢĂ a bunului imobil * TEREN  EXTRAVILAN cu S = 37.740 mp, nr. cadastral 405884 

(27.740 mp) si nr. cadastral 405850 (10.000 mp), situat in Giarmata, Judeţul Timiş *estimată în raportul 

de evaluare nr. 239 din data de 18.10.2016 este de - preţ pornire licitaţie 339.700,00 euro. Valoarea nu 

include T.V.A.; 

8. VALOAREA DE PIAŢĂ a bunului imobil * TEREN  EXTRAVILAN  cu S = 510.100 mp, (cu destinatia de 

Exploatare Balastiera), situat in Zona Vladimirescu-Aluniş-Terasa, Judeţul Arad * estimată în raportul 
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de evaluare nr. 238 din data de 12.10.2016 este de - preţ pornire licitaţie 1.020.200,00 euro. Valoarea 

nu include T.V.A. 

 

IV. Sarcini înscrise  

 

Potrivit extraselor de carte funciară, 

-  pentru imobilele înscrise la pozitiile 2, 3, 4 - NU EXISTĂ sarcini înscrise; 
- pentru imobilul inscris la pozitia 1, in extrasul de carte funciară pentru informare, la partea a III-a 

nr. 3 este înscrisa mentinuea “intabulare drept de ipoteca valoare 233.870,96 euro, se noteaza 
privilegiul vanzatorului pentru diferenta de pret in favoarea SC Chiulan SRL”. In Contractul de 
vanzare-cumparare autentificat sub nr. 419/14.04.2011 s-a solicitat notarea in cartea funciara a 
privilegiului vanzatorului pentru restul de pret ramas neachitat in suma de 233.870,96 euro + 
TVA asupra imoblilului in favoarea societatii vanzatoare SC Chiulan SRL. 
In tabelul definitiv rectificat II al creantelor impotriva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, acest 
creditor (SC Chiulan SRL) este inscris cu o creanta in suma de 187.460,69 lei. 

- imobilul inscris la pozitia 5 este grevat de sarcini in favoarea creditorului garantat Marfin Bank 
Romania SA; 

- pentru imobilul inscris la pozitia 6, in extrasul de carte funciară pentru informare, la partea a III-a 
nr. 1 este înscrisa mentiunea „in baza Contractului de garantie imobiliara nr. 615/09.02.2000 
intabulare drept ipoteca valoare 257.000.000 ROL, dobanzi aferente impreuna cu interdictia de 
instrainare/grevare in favoarea BCR Sucursala Timis, iar la pozitia nr. 2 in baza Contractului de 
garantie imobiliara nr. 4005/25.08.2000 intabulare drept de ipoteca valoare 20.000.000 ROL 
dobanzi aferente impreuna cu interdictia de instrainare/grevare”; 
De asemenea, precizam ca la pozitia 1 partea a II-a este inscris ca proprietar SC Izometal SA. 
In data de 19.05.2009 aceasta societate a fuzionat cu Magellan SRL schimband denumirea in SC 
Izometal-Magellan SRL. Nu au fost facute demersuri la OCPI Hunedoara in vederea schimbarii 
denumirii proprietarului, aceste demersuri urmand a fi facute de catre lichidatorul judiciar. 

- pentru imobilul inscris la pozitia 7, in extrasul de carte funciară pentru informare, la partea a III-a 
nr. 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10 este înscrisa mentiunea „somatie de plata notata de executori 
judecatoresti pentru SC Color Metal SRL, SC Diabas Bata SRL, SC Trans Carpat SRL”. Notarile in 
extrasul de carte funciara nu mai produc efecte, raportat la dispozitiile art. 36 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolventei; 

- pentru imobilul inscris la pozitia 8, in extrasul de carte funciară pentru informare, la partea a III-a 
nr. 3 este înscrisa mentiunea „intabulare drept privilegiu imobiliar valoare 850.000 euro pentru 
restul de pret neachitat in favoarea SC Ital Prefabricate SRL”. Privilegiul notat la cartea funciara 
asupra imobilului nu mai produce efecte in sensul existentei vreunei sarcini in favoarea Ital 
Prefabricate SRL, avand in vedere faptul ca aceasta societate a fost inlaturata din tabelul de 
creante conform Sentintelor nr. 227/2015 si 308/2015. 

 

Bunurile imobile existente in patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, respectiv, 

1. *Teren  intravilan cu St = 5.564 mp , nr. cadastral 30243, Structura metalica - halã cu Sc = 2.524 mp 
si Su = 2.406 mp situata in Caransebeş, str. Ardealului, FN, Judeţul Caraş-Severin*; 

2. *APARTAMENT cu 3 camere, Su=85 mp, Sc=102 mp, cote parti comune 8,18  si cote Teren in 
proprietate 65/794 mp, cu nr. cadastral  401405-C1-U1 situat in Timişoara, str. Lorena, nr.56, parter, 

ap.1, judet Timiş*; 
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3. *APARTAMENT cu 1 camera, Su=36 mp, Sc=49 mp, cote parti comune 0,55% (alte spatii comune: 
centrala termica) si cota parte Teren de 22 mp, cu nr. cadastral  402648-C1-U19 situat in Timişoara, 

str. Luceafãrul, nr.9-11, sc.A, et.1, ap.19, judet Timiş, precum si : 
- LOC PARCARE cu Su=12 mp si Sc=12 mp, cote parti comune 0,20 % (alte spatii comune: centrala 

termica) si cota parte Teren de 8 mp, cu nr. cadastral 402648-C1-U121 situat in Timişoara, str. 

Luceafãrul, nr.9-11, Demisol, nr.9, judet Timiş; 

- BOXA 3 cu Su=6 mp, Sc=7 mp, cote parti comune 0,09% (alte spatii comune: centrala termica) si cota 

Teren de 4 mp, cu nr. cadastral 402648-C1-U163 situata in Timişoara, str. Luceafãrul, nr.9-11, Demisol, 

nr.51, judet Timiş*; 

4. *TEREN  EXTRAVILAN cu S = 303.770 mp, (cu destinatia de Exploatare Balastiera), situat în Zona 

Criciova - Jdioara, Judeţul Timiş*; 

5. * TEREN  INTRAVILAN cu S = 6.377 mp , nr. cadastral 237/1/11-21 si - SEDIU BIROURI SI DEPOZIT cu 
Scd = 1.370.81 mp, situate in Ghiroda, Calea Lugojului, nr.126, Judeţul Timiş *; 

6. * SPAŢIU COMERCIAL,parter, Su = 28,85 m, nr.cadastral 2032/28/9, situat in Hunedoara, Bulevardul 

Dacia, nr.23, bl. G1, ap.9, judetul Hunedoara *; 

7. * TEREN  EXTRAVILAN cu S = 37.740 mp, nr. cadastral 405884 (27.740 mp) si nr. cadastral 405850 
(10.000 mp), situat in Giarmata, Judeţul Timiş *; 

8. * TEREN  EXTRAVILAN  cu S = 510.100 mp, (cu destinatia de Exploatare Balastiera), situat in Zona 

Vladimirescu-Aluniş-Terasa, Judeţul Arad *, 

vor fi dobândite de adjudecatar, libere de orice sarcini, precum ipoteca, garanţii reale, mobiliare, sau 

drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii constituite de societate conform art. 53 din 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

 

Lichidatorul judiciar propune ca valorificarea bunurilor imobile existente in patrimoniul debitoarei SC 

Izometal-Magellan SRL, mentionate mai sus, sa se faca individual, prin licitație publică cu strigare 
conform regulamentului de vânzare propus. 
 

Lichidator judiciar, 

Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coorodnator ec. Emil Popescu 

Yna Consulting SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Motoi 

 

 


