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Notificare privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de 
creanţe 

Nr. 136, data emiterii: 17.02.2017 

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, reprezentate legal prin Motoi Gogu şi Popescu Emil, în 

temeiul art. 122 alin. (2) şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, 

Notifică 
La data de 15.02.2017, lichidatorul judiciar a expediat, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către 

Tribunalul Specializat Mureş, planul de distribuire între creditori nr. 5/17.02.2017 şi raportul asupra fondurilor obţinute 

din lichidare şi din încasarea de creanţe. 

Alte menţiuni: Raportul şi planul de distribuire vizează sumele obţinute din vânzarea următoarelor bunuri imobile din 

patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL.: 

- *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)*. 

Informaţii suplimentare: 

O copie de pe raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi de pe planul de 

distribuire între creditori nr. 5/14.02.2017, a fost expediat, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către 

Tribunalul Specializat Mureş, urmând a fi afişat la uşa Tribunalului şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 

judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro la rubrica Portofoliu – Documente Izometal-

Magellan SRL. 

Oricare creditor sau comitetul creditorilor poate formula contestaţii la raport şi la plan în termen de 15 zile de la afişare. 

O copie de pe contestaţie se comunică, de urgenţă, lichidatorului judiciar. 

Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar la telefon 0744528869, 0742592183. 

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 


