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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 135, data emiterii: 14.02.2017 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6902/101/2012, Tribunalul Specializat Mureş, Judecător-sindic Ioan Eugen Maier. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa str. Justiţiei, nr. 1, Târgu Mureş, jud. Mureş, tel: 0265/262010. 
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, 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, societati profesionale 
de insolventa, asociate prin contract al debitorului SC Izometal-Magellan SRL, conform sentinţei nr. 177/2016 din şedinţa 
publică din data de 16.05.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, în dosarul 6902/101/2012, în temeiul art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul 
asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 5, astfel 
întocmite, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire nr. 5 pentru 
debitorul SC Izometal-Magellan SRL 

Nr. 135, data emiterii: 14.02.2017 
Număr dosar: 6902/101/2012, Tribunalul Specializat Mureş, Judecător-sindic Ioan Eugen Maier 
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar, societati profesionale de insolventa, asociate prin contract: Yna Consulting SPRL şi Consultant 
Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC Izometal-Magellan SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: În perioada 16.05.2016-13.02.2017, s-au valorificat următoarele bunuri 
imobile, proprietatea SC Izometal-Magellan SRL: 
La licitaţia organizată în data de 10.01.2017, au fost valorificate: 
- *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, înscris în Cartea Funciară nr. 401405-C1-U1 Timişoara, situat în Timişoara, str. Lorena, 
nr.56, parter, ap.1, judet Timiş* - la preţul de 296.371,20 lei (liber de sarcini); 
 
- *bunul imobil compus din: Teren intravilan cu suprafaţa de 6.377 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 400227 Ghiroda, 
având nr. cadastral Cc237/1/11-21 si construcţii Sediu birouri si depozit înscris în Cartea Funciară nr. 400227-C1 
Ghiroda, având nr. cadastral Cc237/1/11-21/S, situat în Ghiroda, Calea Lugojului, nr.126, Judeţul Timiş - la preţul de 
2.744.432,04 lei (grevat de sarcini în favoarea creditorului Marfin Bank SA)*; 
 
- *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, compus din living, bucătărie, baie, terasă, cu nr. cadastral  402648-C1-U19, înscris în Cartea 
Funciară nr. 402648-C1-U19, situat in Timişoara, str. Luceafãrul, nr.9-11, sc.A, et.1, ap.19, judet Timiş, precum si : 
- Loc parcare 9 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, înscris în Cartea Funciară nr. 402648-C1-U121, situat in Timişoara, str. 

Luceafãrul, nr.9-11, etaj Demisol, nr. ap. parcare 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, înscrisă în Cartea Funciară nr. 402648-C1-U163, situata in Timişoara, str. Luceafãrul, 

nr.9-11, etaj Demisol, nr. ap. 51, judet Timiş - la preţul de 40.800 euro (liber de sarcini) – s-a încasat garanţie de 
participare la licitaţie în sumă de 18.450,00 lei – garanţia încasată nu face obiectul acestei distribuiri. 
 
De asemenea, la licitaţia organizată în data de 05.07.2016, a fost valorificat bunul imobil constând din casă şi teren 

intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 398 mp., situat în Timişoara, judeţul Timiş, strada 
Reşiţa (actual strada Iuliu Maniu) nr. 24, înscris în Cartea Funciară nr. 420970 Timişoara (CF vechi nr. 8115), cu nr. 
cadastral / nr. topografic Cad: C1 top: 16998/2 şi cu nr. cadastral/nr. topografic top: 16998/2 – la preţul de 294.614 
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lei cu TVA 20% inclus (grevat de sarcini în favoarea creditorului BCR SA) – imobil scos la vânzare şi valorificat, în 
baza Sentinţei nr. 151 din şedinţa publică din data de 23.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 
6902/101/2012/a102, prin care s-a dispus ridicarea suspendării acţiunilor pentru realizarea creanţei şi valorificarea bunurilor 
cu privire la activele deţinute de SC Izometal-Magellan SRL, aflate în garanţia Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de 
cesionar în drepturi al Banca Comercială Română SA, prin mandatar Asset Portfolio Servicing Romania SRL. Precizăm 
faptul că, sumele încasate din valorificarea acestui imobil au fost distribuite prin Planul de distribuire nr. 4/31.08.2016. 
De asemenea, în aceeaşi perioadă, s-au încasat caiete de sarcini în sumă de 3.600,00 lei, din care TVA 480,00 lei. 
Valoarea încasată din valorificarea acestor imobile (exclusiv Apartament cu 1 camera situat in Timişoara, str. Luceafãrul, 

nr.9-11, sc.A, et.1, ap.19, judet Timiş, precum şi bunul imobil constând din casă şi teren intravilan, categoria de folosinţă 

curţi construcţii, în suprafaţă de 398 mp., situat în Timişoara, judeţul Timiş, strada Reşiţa (actual strada Iuliu Maniu) nr. 

24, care nu fac obiectul acestei distribuiri), inscusiv a caietelor de sarcini este în sumă de 3.044.403,24 lei din care TVA în 
sumă de 480,00 lei. 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În perioada 16.05.2016-13.02.2017, au fost încasate 
următoarele sume: 
- Clienţi – 150.438,13 lei din care TVA în sumă de 23.622,00 lei; 
- Dobânzi – 38.476,09 lei; 
- Sume necuvenite – 891,80 lei. 
Valoarea obţinută din încasarea de creanţe este de 189.806,02 lei din care TVA 23.622,00 lei. 
De asemenea, au fost încasate garanţii participare licitaţie în sumă de 273.691,43 lei. 
Valoarea totală a încasărilor aferentă perioadei 16.05.2016-13.02.2017 este în sumă de 3.507.900,69 lei din care TVA în 
sumă de 24.102,00 lei. 
La această sumă se adaugă suma de 18.450,00 lei, care reprezintă garanţie participare licitaţie pentru *Apartament cu 1 
camera, situat in Timişoara, str. Luceafãrul, nr.9-11, sc.A, et.1, ap.19, judet Timiş* (sumă care nu face obiectul acestei 
distribuiri), rezultând că în perioada 16.05.2016-13.02.2017 s-au făcut încasări totale în sumă de 3.526.350,69 lei (nu 
include suma de 294.614,00 lei încasată în urma valorificării imobilului constând din casă şi teren intravilan, categoria de 

folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 398 mp., situat în Timişoara, judeţul Timiş, strada Reşiţa (actual strada Iuliu 

Maniu) nr. 24, jud. Timiş, această sumă făcând obiectul Planului de distribuire nr. 4/10.02.2017 - refăcut). 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar, societati profesionale de insolventa, asociate prin contract: Yna 
Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL: Conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 17.10.2016, onorariul 
lichidatorului judiciar a fost stabilit după cum urmează: 
- retribuţie fixa pentru perioada de la deschiderea procedurii falimentului - 16.05.2016 si pana la data de 31.10.2016, în 
suma fixă de 2.500 euro/luna plus TVA; 
- retribuţie variabila relativ la valorificarea bunurilor mobile si imobile ale debitoarei;  
Retribuţie variabila lichidator judiciar: 
- 8,34% plus TVA din sumele încasate din valorificarea bunurilor debitoarei în 6 luni de la momentul aprobării de către 
AGC strategiei de valorificare; 
- 6,67% plus TVA din sumele încasate din valorificarea bunurilor debitoarei între 6 - 12 luni de la momentul aprobării de 
către AGC a strategiei de valorificare; 
- 5,00% plus TVA din sumele încasate din valorificarea bunurilor debitoarei între 12 - 18 luni de la momentul aprobării de 
către AGC a strategiei de valorificare; 
- 4,17% plus TVA din sumele încasate din valorificarea bunurilor debitoarei între 18 - 24 luni de la momentul aprobării de 
către AGC a strategiei de valorificare; 
- 3,34% plus TVA din sumele încasate din valorificarea bunurilor debitoarei Peste 24 luni de la momentul aprobării de către 
AGC a strategiei de valorificare; 
- retribuţie variabila relativ la recuperarea creanţelor debitoarei in cuantum de 4% plus TVA din sumele distribuite 
creditorilor urmare a recuperărilor pe orice cale a creanţelor debitoarei. 
Având în vedere hotărârea Adunării Creditorilor din data de 17.10.2016, onorariul fix lunar cuvenit lichidatorului judiciar 
pentru perioada 16.05.2016 si pana la data de 31.10.2016 este în sumă de 13.750,00 euro exclusiv TVA (5,5 luni * 2.500 
euro*1,19), echivalent în lei 61.901,12 lei, la care se adaugă un TVA de 19% de 11.761,20 lei (curs euro valabil pentru 
data de 13.02.2017 = 4,5019 lei). 
Onorariul variabil cuvenit lichidatorului judiciar pentru sumele încasate din valorificarea bunurilor imobile (exclusiv 
Apartament cu 1 camera situat in Timişoara, str. Luceafãrul, nr.9-11, sc.A, et.1, ap.19, judet Timiş, precum şi bunul imobil 

constând din casă şi teren intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 398 mp., situat în Timişoara, 

judeţul Timiş, strada Reşiţa (actual strada Iuliu Maniu  nr. 24, care nu fac obiectul acestei distribuiri), este în sumă de 
253.863,20 lei (3.043.923,24 lei * 8,34%), la care se adaugă un TVA în sumă de 48.234,00 lei. 
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creditorilor urmare a recuperărilor pe orice cale a creanţelor debitoarei. 
Având în vedere hotărârea Adunării Creditorilor din data de 17.10.2016, onorariul fix lunar cuvenit lichidatorului judiciar 
pentru perioada 16.05.2016 si pana la data de 31.10.2016 este în sumă de 13.750,00 euro exclusiv TVA (5,5 luni * 2.500 
euro*1,19), echivalent în lei 61.901,12 lei, la care se adaugă un TVA de 19% de 11.761,20 lei (curs euro valabil pentru 
data de 13.02.2017 = 4,5019 lei). 
Onorariul variabil cuvenit lichidatorului judiciar pentru sumele încasate din valorificarea bunurilor imobile (exclusiv 
Apartament cu 1 camera situat in Timişoara, str. Luceafãrul, nr.9-11, sc.A, et.1, ap.19, judet Timiş, precum şi bunul imobil 

constând din casă şi teren intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 398 mp., situat în Timişoara, 

judeţul Timiş, strada Reşiţa (actual strada Iuliu Maniu  nr. 24, care nu fac obiectul acestei distribuiri), este în sumă de 
253.863,20 lei (3.043.923,24 lei * 8,34%), la care se adaugă un TVA în sumă de 48.234,00 lei. 
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Onorariul variabil cuvenit lichidatorului judiciar aferent creanţelor recuperate este în sumă de 6.611,68 lei (165.292,22 * 
4%) lei la care se adaugă un TVA în sumă de 1.256,22 lei 
Valoarea totală a onorariului cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 16.05.2016 – 13.02.2017 este în sumă de 
383.627,42 lei (73.662,32 lei + 302.097,20 lei + 7.867,90 lei) TVA inclus. 
Din onorariul cuvenit lichidatorului judiciar urmează a se încasa suma de 150.000,00 lei inclusiv TVA, diferenţa de 
233.627,42 lei inclusiv TVA urmând a fi încasată pe măsura creării disponibilităţilor băneşti. 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei: 
Însumând soldul iniţial de 13.979.041,69 lei la data de 16.05.2016, cu sumele încasate în perioada 16.05.2016-13.02.2017 în 
valoare de 3.526.350,69 lei, rezultă un disponibil în sumă de 17.505.392,38 lei. 
Adăugând la această sumă valoare de 294.614,00 lei, ce a făcut obiectul vânzării imobilului bunul imobil constând din casă 

şi teren intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 398 mp., situat în Timişoara, judeţul Timiş, 

strada Reşiţa (actual strada Iuliu Maniu) nr. 24, precum şi a garanţiilor de participare la licitaţie nerestituite sau restituite 
ulterior adjudecării bunurilor scoase la vânzare în sumă totală de 271.691,43 lei rezultă un disponibil în sumă de 
17.800.006,38 lei. 
După distribuirea sumelor înscrise în planurile de distribuire nr. 1/20.05.2016, nr. 2/20.05.2016, nr. 3/07.06.2016 şi nr. 
4/10.02.2017 refăcut, precum şi în raportul nr. 503/11.03.2016, în sumă totală de 14.315.265,15 lei (sumele distribuite au 
cuprins atât distribuirile către creditori, buget de stat, fond lichidare, cât şi plăţi parţiale onorariu fix lunar, precum şi a 
onorariului de succes cuvenit administratorului judiciar, sume care au fost înscrise în aceste planuri de distribuire, dar nu au 
putut fi achitate integral întrucât o parte s-au folosit pentru acoperirea cheltuielilor de procedură, urmând a fi încasate 
ulterior), a rămas un disponibil în sumă de 3.484.741,23 lei. 
După scăderea onorariului parţial cuvenit lichidatorului judiciar propus a fi plătit în sumă de 150.000,00 lei TVA inclus, din 
suma totală de 383.627,42 lei, rămâne un disponibil în sumă de 3.334.741,23 lei, utilizat după cum urmează: 
- cheltuieli procedură – 464.664,07 lei (anunţuri publicitare, taxe PTTR, onorariu evaluare, onorarii avocaţi, onorarii 
expertize) din care TVA în sumă de 61.232,23 lei; 
- diferenţă onorariu fix lunar cuvenit administratorului judiciar – 146.035,22 lei; 
- salarii – 17.160,00 lei; 
- contribuţii datorate bugetului de stat – 13.428,00 lei; 
- TVA de plată – 1.856,00 lei 
- comisioane bancare – 1.822,00 lei; 
- restituire sumă necuvenită – 891,80 lei; 
- restituit garanţie participare licitaţie – 273.691,43 lei; 
- 2% fond lichidare – 64.184,31 lei. 
Total cheltuieli: 983.732,83 lei. 
După scăderea cheltuielilor de procedură, precum şi a garanţiei de participare la licitaţie, rămâne un disponibil în sumă de 
2.351.008,40 lei. 
Având în vedere imobilul ipotecat în favoarea Marfin Bank SA în total imobile evaluate (8,79%), reiese că, din cheltuielile 
indirecte în valoare de 2.286812,22 lei, conform anexă nr. 1, acest creditor trebuie să suporte suma de 201.010,79 lei. 
Valoarea cheltuielilor directe aferente creditorului Marfin Bank SA pentru *bunul imobil compus din: Teren intravilan cu 
suprafaţa de 6.377 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 400227 Ghiroda, având nr. cadastral Cc237/1/11-21 si construcţii 
Sediu birouri si depozit înscris în Cartea Funciară nr. 400227-C1 Ghiroda, având nr. cadastral Cc237/1/11-21/S, situat 
în Ghiroda, Calea Lugojului, nr.126, Judeţul Timiş*, este în sumă de 327.262.54 lei compusă din: 
- onorariu de succes lichidator judiciar 8,34% - = 272.373,90 lei inclusiv TVA (2.744.432,04 lei * 8,34% = 228.885,63 lei * 
1,19 = 272.373,90 lei); 
- fond lichidare 2% - 54.888,64 lei (2.744.432,04 * 2%). 
Valoarea totală a cheltuielilor pe care le suportă creditorul Marfin Bank SA este în sumă de 528.273,33 lei. 
După scăderea din preţul încasat pe imobilul *bunul imobil compus din: Teren intravilan cu suprafaţa de 6.377 mp, 
înscris în Cartea Funciară nr. 400227 Ghiroda, având nr. cadastral Cc237/1/11-21 si construcţii Sediu birouri si depozit 
înscris în Cartea Funciară nr. 400227-C1 Ghiroda, având nr. cadastral Cc237/1/11-21/S, situat în Ghiroda, Calea 
Lugojului, nr.126, Judeţul Timiş*, creditorului garantat Marfin Bank SA i se distribuie suma de 2.216.158,71 lei 
(2.744.432,04 lei – 528.273,33 lei = 2.216.158,71 lei). 
5. Alte menţiuni – S-a reţinut suma de 134.849,69 lei pentru acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare. 

Plan de distribuire între creditori nr. 5 
Număr dosar: 6902/101/2012, Tribunalul Specializat Mureş, Judecător-sindic Ioan Eugen Maier 
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar, asociaţi prin contract: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC Izometal-Magellan SRL 
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Onorariul variabil cuvenit lichidatorului judiciar aferent creanţelor recuperate este în sumă de 6.611,68 lei (165.292,22 * 
4%) lei la care se adaugă un TVA în sumă de 1.256,22 lei 
Valoarea totală a onorariului cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 16.05.2016 – 13.02.2017 este în sumă de 
383.627,42 lei (73.662,32 lei + 302.097,20 lei + 7.867,90 lei) TVA inclus. 
Din onorariul cuvenit lichidatorului judiciar urmează a se încasa suma de 150.000,00 lei inclusiv TVA, diferenţa de 
233.627,42 lei inclusiv TVA urmând a fi încasată pe măsura creării disponibilităţilor băneşti. 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei: 
Însumând soldul iniţial de 13.979.041,69 lei la data de 16.05.2016, cu sumele încasate în perioada 16.05.2016-13.02.2017 în 
valoare de 3.526.350,69 lei, rezultă un disponibil în sumă de 17.505.392,38 lei. 
Adăugând la această sumă valoare de 294.614,00 lei, ce a făcut obiectul vânzării imobilului bunul imobil constând din casă 

şi teren intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 398 mp., situat în Timişoara, judeţul Timiş, 

strada Reşiţa (actual strada Iuliu Maniu) nr. 24, precum şi a garanţiilor de participare la licitaţie nerestituite sau restituite 
ulterior adjudecării bunurilor scoase la vânzare în sumă totală de 271.691,43 lei rezultă un disponibil în sumă de 
17.800.006,38 lei. 
După distribuirea sumelor înscrise în planurile de distribuire nr. 1/20.05.2016, nr. 2/20.05.2016, nr. 3/07.06.2016 şi nr. 
4/10.02.2017 refăcut, precum şi în raportul nr. 503/11.03.2016, în sumă totală de 14.315.265,15 lei (sumele distribuite au 
cuprins atât distribuirile către creditori, buget de stat, fond lichidare, cât şi plăţi parţiale onorariu fix lunar, precum şi a 
onorariului de succes cuvenit administratorului judiciar, sume care au fost înscrise în aceste planuri de distribuire, dar nu au 
putut fi achitate integral întrucât o parte s-au folosit pentru acoperirea cheltuielilor de procedură, urmând a fi încasate 
ulterior), a rămas un disponibil în sumă de 3.484.741,23 lei. 
După scăderea onorariului parţial cuvenit lichidatorului judiciar propus a fi plătit în sumă de 150.000,00 lei TVA inclus, din 
suma totală de 383.627,42 lei, rămâne un disponibil în sumă de 3.334.741,23 lei, utilizat după cum urmează: 
- cheltuieli procedură – 464.664,07 lei (anunţuri publicitare, taxe PTTR, onorariu evaluare, onorarii avocaţi, onorarii 
expertize) din care TVA în sumă de 61.232,23 lei; 
- diferenţă onorariu fix lunar cuvenit administratorului judiciar – 146.035,22 lei; 
- salarii – 17.160,00 lei; 
- contribuţii datorate bugetului de stat – 13.428,00 lei; 
- TVA de plată – 1.856,00 lei 
- comisioane bancare – 1.822,00 lei; 
- restituire sumă necuvenită – 891,80 lei; 
- restituit garanţie participare licitaţie – 273.691,43 lei; 
- 2% fond lichidare – 64.184,31 lei. 
Total cheltuieli: 983.732,83 lei. 
După scăderea cheltuielilor de procedură, precum şi a garanţiei de participare la licitaţie, rămâne un disponibil în sumă de 
2.351.008,40 lei. 
Având în vedere imobilul ipotecat în favoarea Marfin Bank SA în total imobile evaluate (8,79%), reiese că, din cheltuielile 
indirecte în valoare de 2.286812,22 lei, conform anexă nr. 1, acest creditor trebuie să suporte suma de 201.010,79 lei. 
Valoarea cheltuielilor directe aferente creditorului Marfin Bank SA pentru *bunul imobil compus din: Teren intravilan cu 
suprafaţa de 6.377 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 400227 Ghiroda, având nr. cadastral Cc237/1/11-21 si construcţii 
Sediu birouri si depozit înscris în Cartea Funciară nr. 400227-C1 Ghiroda, având nr. cadastral Cc237/1/11-21/S, situat 
în Ghiroda, Calea Lugojului, nr.126, Judeţul Timiş*, este în sumă de 327.262.54 lei compusă din: 
- onorariu de succes lichidator judiciar 8,34% - = 272.373,90 lei inclusiv TVA (2.744.432,04 lei * 8,34% = 228.885,63 lei * 
1,19 = 272.373,90 lei); 
- fond lichidare 2% - 54.888,64 lei (2.744.432,04 * 2%). 
Valoarea totală a cheltuielilor pe care le suportă creditorul Marfin Bank SA este în sumă de 528.273,33 lei. 
După scăderea din preţul încasat pe imobilul *bunul imobil compus din: Teren intravilan cu suprafaţa de 6.377 mp, 
înscris în Cartea Funciară nr. 400227 Ghiroda, având nr. cadastral Cc237/1/11-21 si construcţii Sediu birouri si depozit 
înscris în Cartea Funciară nr. 400227-C1 Ghiroda, având nr. cadastral Cc237/1/11-21/S, situat în Ghiroda, Calea 
Lugojului, nr.126, Judeţul Timiş*, creditorului garantat Marfin Bank SA i se distribuie suma de 2.216.158,71 lei 
(2.744.432,04 lei – 528.273,33 lei = 2.216.158,71 lei). 
5. Alte menţiuni – S-a reţinut suma de 134.849,69 lei pentru acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare. 

Plan de distribuire între creditori nr. 5 
Număr dosar: 6902/101/2012, Tribunalul Specializat Mureş, Judecător-sindic Ioan Eugen Maier 
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar, asociaţi prin contract: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC Izometal-Magellan SRL 
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1. Creanţe garantate 
Nr. crt. Creditor Valoare creanţă garantată 

acceptată rămasă 
nedistribuită 

Sumă distribuită Observaţii 

1. Marfin Bank SA 3.428.523,71 lei 2.216.158,71 lei  
 Total sume distribuite  2.216.158,71 lei  

Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - S-a reţinut suma de 134.849,69 pentru acoperirea 
cheltuielilor de procedură viitoare. 
Termen procedural: 17.05.2017 

Lichidator judiciar, societati profesionale de insolventa, asociate prin contract: Consultant Insolvenţă SPRL, prin asociat 
coordonator Popescu Emil şi Yna Consulting SPRL, prin asociat coordonator Motoi Gogu 
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1. Creanţe garantate 
Nr. crt. Creditor Valoare creanţă garantată 

acceptată rămasă 
nedistribuită 

Sumă distribuită Observaţii 

1. Marfin Bank SA 3.428.523,71 lei 2.216.158,71 lei  
 Total sume distribuite  2.216.158,71 lei  

Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - S-a reţinut suma de 134.849,69 pentru acoperirea 
cheltuielilor de procedură viitoare. 
Termen procedural: 17.05.2017 

Lichidator judiciar, societati profesionale de insolventa, asociate prin contract: Consultant Insolvenţă SPRL, prin asociat 
coordonator Popescu Emil şi Yna Consulting SPRL, prin asociat coordonator Motoi Gogu 


