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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 137, data emiterii: 22.02.2017 

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 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 7 (şapte) 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 Specializat Mureş, Judecător-sindic Ioan Eugen Maier. 
Temei juridic: art. 121 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 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1586/27.01.2017, a raportului 
lunar privind descrierea modalitatilor de indeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 133, din data de 24.01.2017, conform dovezii anexate. 
În vederea valorificării bunului imobil din patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, aflat în garanţia 
creditorului Tonescu Finance SaRL prin mandatar Asset Portfolio Servicing Romania SRL (succesor în drepturi şi 
obligaţii al Băncii Cormerciale Române SA), scos 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, la preţul redus cu 40% faţă de 
valoarea stabilita în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 18.08.2015, respectiv, 
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, au fost organizate 
licitaţii la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, după cum 
urmează: la data de 31.01.2017, ora 1300, la data de 07.02.2017, ora 1300, la data de 14.02.2017, ora 1300 şi la data de 
21.02.2017, ora 1300. 
Conform proceselor verbale din data de 31.01.2017, ora 1300, din data de 07.02.2017, ora 1300, din data de 14.02.2017, 
ora 1300 şi din data de 21.02.2017, ora 1300, 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, în fiecare zi de marţi a 
săptămânii, orele 1300. 
În vederea valorificării bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 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, aflate în garanţia creditorului Tonescu Finance SaRL prin mandatar Asset Portfolio Servicing 
Romania SRL ( successor in drepturi si obligatii al Bancii Cormerciale Romane SA), respectiv bunuri mobile constând 
în stocul de marfă la preţurile de pornire a licitaţie reduse cu 40% faţă de valorile 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 31.01.2017, ora 1300, la data de 07.02.2017, 
ora 1300, la data de 14.02.2017, ora 1300 şi la data de 21.02.2017, ora 1300. 
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Conform proceselor verbale din data de 31.01.2017, ora 1300, din data de 07.02.2017, ora 1300, din data de 14.02.2017, 
ora 1300 şi din data de 21.02.2017, ora 1300, s-a constatat faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece 
bunurile mobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii, în fiecare zi de marţi a săptămânii, 
orele 1300. 
În vederea valorificării bunului imobil din patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL (imobil scos la vânzare în 
baza Sentinţa nr. 160/2016 din şedinţa publică din data de 25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 
6902/101/2012/a138, prin care s-a dispus ridicarea suspendării acţiunilor pentru realizarea creanţei şi valorificarea 
bunurilor pentru bunurile grevate de sarcini în favoarea BRD Groupe Societe Generale SA) la preţul de pornire redus cu 
20% faţă de valoarea stabilita de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 18.07.2016, conform regulamentului de 
vânzare, respectiv: 
1. *Proprietate imobiliară compusă din teren intravilan + clădire cu destinaţie comercială, CF 401198, magazinul 
Supermiva, situată în municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş, compusă din teren intravilan curţi construcţii 
cu S=1.245 mp, compus din alipirea a 2 terenuri cu S=765 mp, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr top. 398-399/b/2/2 
şi teren cu S=480 mp, nr. cadastral top. 401-402/1 şi construcţie C1 cu destinaţia spaţiu comercial, corpul A şi corpul B 
al complexului comercial Supermiva, în structură S+P+E, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr. top. 398-399/b/2/2, 
având Sc la sol=545 mp şi Scsubsol=162,30 mp, Sc desf=1.252,30 mp şi Sutil desf.=1.027,25 mp*, la pretul de pornire a licitaţiei 
de 397.920,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii), valoarea nu include TVA, 
la data de 31.01.2017, ora 1300 a fost organizată licitaţie la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, 
str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, in conditiile descrise anterior. 
Conform procesului verbal din data de 31.01.2017, ora 1300, s-a constatat faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care 
să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând să publice un nou anunţ de vânzare. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat 
la expunerea pe piaţă a bunului imobil existent în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, imobil scos la 
vânzare în baza Sentinţa nr. 160/2016 din şedinţa publică din data de 25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în 
dosarul nr. 6902/101/2012/a138, prin care s-a dispus ridicarea suspendării acţiunilor pentru realizarea creanţei şi 
valorificarea bunurilor pentru bunurile grevate de sarcini în favoarea BRD Groupe Societe Generale SA, la preţul de 
pornire redus cu 30% faţă de preţul stabilit de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 18.07.2016, conform 
regulamentului de vânzare, respectiv: 
1. *Proprietate imobiliară compusă din teren intravilan + clădire cu destinaţie comercială, CF 401198, magazinul 
Supermiva, situată în municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş, compusă din teren intravilan curţi construcţii 
cu S=1.245 mp, compus din alipirea a 2 terenuri cu S=765 mp, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr top. 398-399/b/2/2 
şi teren cu S=480 mp, nr. cadastral top. 401-402/1 şi construcţie C1 cu destinaţia spaţiu comercial, corpul A şi corpul B 
al complexului comercial Supermiva, în structură S+P+E, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr. top. 398-399/b/2/2, 
având Sc la sol=545 mp şi Scsubsol=162,30 mp, Sc desf=1.252,30 mp şi Sutil desf.=1.027,25 mp*, la pretul de pornire a licitaţiei 
de 348.180 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii), valoarea nu include TVA. 
Licitaţia va avea loc la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, 
la data de 14.02.2017, orele 1300, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi 
condiţii, la data de 28.02.2017, ora 1300, la data de 14.03.2017, ora 1300, la data de 28.03.2017, ora 1300, la data de 
11.04.2017, ora 1400, respectiv la data de 25.04.2017, ora 1300. 
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini şi consemnarea unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei, până la începerea licitaţiei în contul unic de insolvenţă deschis la Banca Comercială 
Carpatica, sub nr. RO 98 CARP 0360 0076 6158 RO01. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul Adevărul din data de 02.02.2017, în ziarul Timişoara din data 
de 03.02.2017 şi în ziarul Jurnalul Naţional din data 02.02.2017, precum şi pe site-uri de publicitate, conform dovezilor 
anexate. 
Pentru publicarea anunţului s-a achitat factura nr. 103/03.02.2017 în sumă de 1.071,00 lei către Piaţa Severineană SRL 
şi factura nr. 2752/10.02.2017 în sumă de 495,00 lei către Metropolitan Maxpress Adv SRL, conform dovezilor 
anexate. 
În vederea valorificării bunului imobil din patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL (imobil scos la vânzare în 
baza Sentinţa nr. 160/2016 din şedinţa publică din data de 25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 
6902/101/2012/a138, prin care s-a dispus ridicarea suspendării acţiunilor pentru realizarea creanţei şi valorificarea 
bunurilor pentru bunurile grevate de sarcini în favoarea BRD Groupe Societe Generale SA) la preţul de pornire redus cu 
30% faţă de valoarea stabilita de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 18.07.2016, conform regulamentului de 
vânzare, respectiv: 
1. *Proprietate imobiliară compusă din teren intravilan + clădire cu destinaţie comercială, CF 401198, magazinul 
Supermiva, situată în municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş, compusă din teren intravilan curţi construcţii 
cu S=1.245 mp, compus din alipirea a 2 terenuri cu S=765 mp, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr top. 398-399/b/2/2 
şi teren cu S=480 mp, nr. cadastral top. 401-402/1 şi construcţie C1 cu destinaţia spaţiu comercial, corpul A şi corpul B 
al complexului comercial Supermiva, în structură S+P+E, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr. top. 398-399/b/2/2, 
având Sc la sol=545 mp şi Scsubsol=162,30 mp, Sc desf=1.252,30 mp şi Sutil desf.=1.027,25 mp*, la pretul de pornire a licitaţiei 
de 348.180,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii), valoarea nu include TVA, 
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la data de14.02.2017, ora 1300 a fost organizată licitaţie la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, 
str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, in conditiile descrise anterior. 
Conform procesului verbal din data de 14.02.2017, ora 1300, s-a constatat faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care 
să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii la data de 28.02.2017, ora 
1300. 
În urma soluţionării dosarului nr. 6902/101/2012/a141 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, lichidatorul judiciar a 
procedat la distribuirea tuturor sumelor înscrise în planurile de distribuire nr. 1/20.02.2016, nr. 2/20.05.2016, nr. 
3/07.03.2016, nr. 4/31.08.2016 şi a raportului nr. 503/11.03.2016, inclusiv a diferenţei de onorariu cuvenit 
administratorului judiciar până la data deschiderii procedurii de faliment, precum şi a onorariului de succes înscris în 
planurile de distribuire menţionate. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 6902/101/2012/a157 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureş, 
având ca obiect „contestare raport şi plan de distribuire sume“ formulată de contestatorul Direcţia Fiscală a 
Municipiului Timişoara şi s-a constatat că instanţa s-a pronunţat prin Sentinţa nr. 69 din şedinţa publică din data de 
08.02.2017 în sensul că a admis contestaţia formulată de creditorul Municipiul Timişoara – Direcţia Fiscală, cu sediul în 
Timişoara, bd. Mihai Eminescu, nr. 2B, jud. Timiş, împotriva raportului nr. 119/31.08.2016 şi a planului de distribuire 
nr. 4/31.08.2016, întocmite de lichidatorii judiciari Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL în cadrul 
procedurii insolvenţei deschise faţă de debitoarea SC Izometal-Magellan SRL. A dispus refacerea planului de distribuire 
menţionat mai sus, în sensul înscrierii creditorului Municipiul Timişoara – Direcţia Fiscală cu suma de 384 lei 
reprezentând impozit clădiri şi cu suma de 142 lei reprezentând impozit teren aferente anului 2016. A menţinut în rest 
dispoziţiile planului de distribuire contestat. 
Având în vedere dispoziţiile Sentinţei nr. 69 din şedinţa publică din data de 08.02.2017 pronunţată de Tribunalul 
Specializat Mureş în dosarul nr. 6902/101/2012/a157, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea raportului asupra 
fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 4, din data de 
10.02.2017 - refăcut, care a fost expediat, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către Tribunalul 
Specilaizat Mureş, cu adresa nr. 31/10.02.2017, conform dovezii anexate. 
La data de 10.02.2017, la solicitarea creditorului Exim Bank SA, care a luat la cunoştinţă de modul de soluţionare a 
dosarului nr. 6902/101/2012/a157, lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea sumelor potrivit raportului asupra 
fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 4, din data de 
10.02.2017 – refăcut, conform documentelor de plată anexate. 
Adjudecatarul bunului 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, 
adjudecat la licitaţia din data de 10.01.2017, respectiv SC Elba-Com SA, cu sediul social în Timişoara, str. Gării, nr. 1, 
jud. Timiş, cod unic de înregistrare 13108765, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Timiş sub nr. J35/559/12.06.2000, respectiv SC Elba-Com SA, a achitat şi diferenţa de preţ în cuantum de 
551.300,00 euro, după cum urmează: 
- diferenţa de 494.081,20 lei cu OP nr. 5000, din data de 02.02.2017; 
- diferenţa de 2.000.000,00 lei conform contractului de credit nr. 2-ATM din data de 02.02.2017. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 98/02.02.2017, procesul verbal de predare primire din data de 07.02.2017 
şi factura fiscală nr. 13/02.02.2017 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, către SC Elba-Com SA, conform dovezilor anexate. 
La data de 02.02.2017 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Izometal-Magellan SRL, prin lichidator 
judiciar, în calitate de vânzător şi SC Elba-Com SA, în calitate de cumpărător. Contractul de vânzare cumpărare a fost 
autentificat sub nr. 287/02.02.2017 şi este anexat la prezentul raport. 
De asemenea, adjudecatarul 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, înscris în Cartea Funciară nr. 401405-C1-U1 
Timişoara, situat în Timişoara, str. Lorena, nr.56, parter, ap.1, judet Timiş*, respectiv dl. Brînzan Marin, a achitat şi 
diferenţa de preţ în cuantum de 271.566,20 lei echivalentul a 60.340,00 euro, cu ordinul de plată din data de 31.01.2017. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 1/31.01.2017 şi factura fiscală nr. 14/09.02.2017, pentru bunul 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, înscris în Cartea Funciară nr. 401405-C1-U1 Timişoara, situat în Timişoara, str. Lorena, 
nr.56, parter, ap.1, judet Timiş*, către dl. Brînzan Marin, conform dovezilor anexate. 
La data de 09.02.2017 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Izometal-Magellan SRL, prin lichidator 
judiciar, în calitate de vânzător şi dl. Brînzan Marin, în calitate de cumpărător. Contractul de vânzare cumpărare a fost 
autentificat sub nr. 360/09.02.2017 şi este anexat la prezentul raport. 
Cu adresele nr. 49/10.02.2017 şi nr. 50/10.02.2017, lichidatorul judiciar a solicitat, către Primăria Ghiroda – Direcţia de 
Impozite şi Taxe Locale, respectiv către Primăria Ghiroda – Direcţia Impozite şi Taxe, scoaterea din evidenţa fiscală a 
SC Izometal-Magellan SRL, a imobilelor menţionate mai sus, conform dovezilor anexate. 
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După încasarea integrală a preţurilor pentru imobilele menţionate mai sus, în temeiul art. 122 alin. 1 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea raportului asupra fondurilor 
obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori, nr.5, din data de 14.02.2017. 
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)*. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 5, 
din data de 14.02.2017 a fost expediat, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la data de 15.02.2017 către 
Tribunalul Specilizat Mureş, cu adresa nr. 34/15.02.2017, conform dovezii anexate şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe 
site-urile lichidatorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
Pentru expedierea raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire 
între creditori nr. 5, din data de 14.02.2017, s-a achitat cu factura nr. 3118030/15.02.2017 suma de 7,80 lei către CN 
Poşta Română SA, conform dovezii anexate 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 5, 
din data de 14.02.2017 a fost afişat la uşa instanţei la data de 20.02.2017. 
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. 
136, din data de 17.02.2017, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3338/20.02.2017, conform 
dovezii anexate. 
În vederea valorificării bunurilor existente în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, scoase la vânzare (în 
baza 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, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de 
faliment împotriva debitoarei), la preţurile de pornire stabilite în rapoartele de evaluare, conform regulamentelor de 
vânzare modificate conform hotărârii Adunării Creditorilor din şedinţa din data de 21.11.2016, 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*, la pretul de pornire a licitaţiei de 262.640,00 euro 
(echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii), valoarea nu include TVA; 
2. *Sistem de cântarire AE60/16 de 80 tone, la pretul de pornire a licitaţiei de 5.435,00 euro exclusiv TVA; 
3. *Sistem de cântarire AE60/16 de 60 tone, la pretul de pornire a licitaţiei de 2.615,00 euro exclusiv TVA, au fost 
organizate licitaţii la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, , 
după cum urmează: la data de 31.01.2017, ora 1300, la data de 07.02.2017, ora 1300, respectiv la data de 14.02.2017, ora 
1300. 
Conform proceselor verbale din data de 31.01.2017, ora 1300, din data de 07.02.2017, ora 1300, respectiv din data de 
14.02.2017, ora 1300, s-a constatat faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile şi imobile 
oferite spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând să publice un nou anunţ de vânzare. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat 
la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
imobile scoase la vânzare în baza 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, prin care s-
a dispus deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei, la preţuri de pornire reduse cu 20% faţă de preţurile 
stabilite în rapoartele de evaluare, conform regulamentelor de vânzare modificate conform hotărârii Adunării 
Creditorilor din şedinţa din data de 21.11.2016, după cum urmează: 
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*, la pretul de pornire a licitaţiei de 210.112,00 euro 
(echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii), valoarea nu include TVA; 
2. *Sistem de cântarire AE60/16 de 80 tone, la pretul de pornire a licitaţiei de 4.348,00 euro exclusiv TVA; 
3. *Sistem de cântarire AE60/16 de 60 tone, la pretul de pornire a licitaţiei de 2.092,00 euro exclusiv TVA. 
Licitaţia va avea loc la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, 
la data de 28.02.2017, orele 1300, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi 
condiţii, la data de 07.03.2017, ora 1300, la data de 14.03.2017, ora 1300, la data de 21.03.2017, ora 1300, la data de 
28.03.2017, ora 1400, respectiv la data de 04.04.2017, ora 1300. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul Adevărul din data de 21.02.2017, în ziarul Jurnalul Naţional din 
data 21.02.2017 şi va apărea în ziarul Timişoara din data de 24.02.2017, precum şi pe site-uri de publicitate, conform 
dovezilor anexate. 
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Pentru publicarea anunţului s-a emis factura nr. 168/21.02.2017 în sumă de 918,00 lei către Piaţa Severineană SRL, care 
urmează să fie plătită şi factura proformă nr. 0583/20.02.2017 în sumă de 365,00 lei către Metropolitan Maxpress Adv 
SRL, conform dovezilor anexate. 
De asemenea, în vederea valorificării bunurilor imobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Izometal-
Magellan SRL, imobile scoase la vânzare (în baza 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, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei) la preţurile de pornire 
stabilite în rapoartele de evaluare, conform regulamentelor de vânzare modificate potrivit hotărârii Adunării Creditorilor 
din şedinţa din data de 21.11.2016, respectiv: 
1. * 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 *, la pretul de pornire a licitaţiei de 17.200,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din 
ziua plăţii), valoarea nu include TVA; 
2. * 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 *, la pretul de pornire a licitaţiei de 339.700,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua 
plăţii), valoarea nu include TVA; 
3. * Teren  extravilan cu S = 510.100 mp, (cu destinatia de Exploatare Balastiera), situat in Zona Vladimirescu-Aluniş-
Terasa, Judeţul Arad *, având următoarele numere de carte funciară şi numere cadastrale: nr.crt./Carte Funciară/Nr. 
cadastral/Suprafaţă mp: 1/305261/305261/7700; 2/307700/307700/5000; 3/304783/304783/4300; 
4/305582/305582/4400; 5/307678/307678/6300; 6/306920/306920/2700; 7/307126/307126/1900; 
8/306911/306911/1900; 9/306029/306029/4200; 10/306929/306929/1800; 11/305424/305424/2300; 
12/303591/179/981/2/51/1800; 13/306934/306934/2400; 14/305241/305241/3200; 15/306910/306910/8500; 
16/307740/307740/4100; 17/307714/307714/8400; 18/307698/307698/10000; 19/305255/305255/6100; 
20/305377/305377/1400; 21/300147/300147/1500; 22/307708/307708/6800; 23/300218/300218/3000; 
24/307732/307732/1200; 25/305434/305434/2200; 26/305248/305248/4700; 27/307693/307693/5000; 
28/305266/3593; 179.981/2/9/3900; 29/307684/307684/2200; 30/307722/307722/3600; 31/307706/307706/900; 
32/305263/305263/1500; 33/305382/305382/2000; 34/307757/307757/8800; 35/300142/300142/2700; 
36/307657/307657/1600; 37/305276/305276/1400; 38/305410/305410/2800; 39/305245/305245/3000; 
40/307730/307730/4700; 41/307789/307789/5400; 42/300150/300150/2300; 43/307736/307736/2800; 
44/305436/305436/3300; 45/305281/305281/2800; 46/305254/305254/1200; 47/307696/307696/7700; 
48/307711/307711/5200; 49/305270/305270/3900; 50/307682/307682/6800; 51/301152/301152/4100; 
52/307680/307680/3100; 53/307119/307119/2600; 54/306030/306030/1900; 55/306928/306928/9200; 
56/307127/307127/2400; 57/303800/303800/1300; 58/304793/304793/2300; 59/305646/305646/1700; 
60/307109/307109/5600; 61/301154/301154/4400; 62/305661/305661/10000; 63/306908/306908/3200; 
64/305648/305648/6400; 65/304799/304799/5200; 66/300136/300136/1800; 67/305251/305251/5400; 
68/303797/303797/1200; 69/311485/311485/3600; 70/311550/ 
311550/2600; 71/300398/300398/10000; 72/311493/311493/1500; 73/300391/300391/3100; 74/303602/303602/5400; 
75/311488/311488/2300; 76/311492/311492/2400; 77/311507/311507/3500; 78/307750/307750/1700; 
79/311548/311548/2500; 80/305594/305594/2000; 81/304797/304797/2600; 82/304784/304784/2900; 
83/311484/311484/1500; 84/311541/311541/5000; 85/311547/311547/1900; 86/303978/303978/1400; 
87/311514/311514/12500; 88/307803/307803/2900; 89/305239/305239/2200; 90/306932/306932/3900; 
91/305381/305381/7500; 92/305244/305244/3800; 93/300198/300198/3100; 94/305257/305257/4200; 
95/306915/306915/1500; 96/307676/307676/3800; 97/306909/306909/4800; 98/306916/306916/3800; 
99/300139/300139/9900; 100/300155/300155/7400; 101/305649/305649/5000; 102/305380/305380/10000; 
103/311549/311549/4300; 104/304796/304796/2600; 105/303783/303783/5900; 106/303785/303785/2000; 
107/307159/307159/3300; 108/300405/300405/2500; 109/300149/300149/9400; 110/306912/306912/2100; 
111/306924/306924/1700; 112/305279/305279/5600; 113/307738/307738/1000; 114/307686/307686/1300; 
115/305383/305383/4300; 116/300234/300234/13800; 117/307688/307688/1300; 118/305386/305386/3100; 
119/307727/307727/10000; 120/307724/307724/5400; 121/307765/307765/5700; 122/307763/307763/2300; 
123/304797/304797/2600; 124/304796/304796/2600; 125/303398/303398/10000 *, la pretul de pornire a licitaţiei de 
1.020.200,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii), valoarea nu include TVA; 
4. *Teren extravilan cu S = 303.770 mp, (cu destinatia de Exploatare Balastiera), situat în Zona Criciova - Jdioara, 
Judeţul Timiş*, având următoarele numere cadastrale: Nr. Crt./Nr. cadastral/Suprafata mp: 1/400575/8.700; 
2/400520/9.700; 3/400591/3.846; 4/400603/4.812; 5/400593/5.800; 6/400594/5.800; 7/400588/5.800; 8/400580/5.800; 
9/400581/11.547; 10/400613/2.900; 11/400579/4.300; 12/400595/11.283;13/400515/5.800; 14/400590/20.399; 
15/400651/5.800; 16/400571/5.800; 17/400582/8.700; 18/400576/6.100; 19/400583/5.800; 20/400650/5.800; 
21/400577/2.900; 22/400587/11.550; 23/400585/2.760; 24/400584/4.270; 25/400596/11.600; 26/400194/17.400; 
27/400635/83.078; 28/400573/5.800; 29/400578/11.541; 30/400572/5.624; 31/400615/2.760 *, la pretul de pornire a 
licitaţiei de 516.400,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii), valoarea nu include TVA, au fost 
organizate licitaţii la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, 
după cum urmează: la data de 07.02.2017, ora 1300 şi la data de 21.02.2017, ora 1300. 
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Conform proceselor verbale din data de 07.02.2017, ora 1300 şi din data de 21.02.2017, ora 1300, s-a constatat faptul că 
nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile şi imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi 
reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 07.03.2017, ora 1300. 
Lichidatorul judiciar al debitoarei SC Izometal-Magellan SRL aduce la cunoştinţa creditorilor faptul că SC Athena 
Building SRL, în calitate de creditor, a solicitat in temeiul dispozitiilor art. 131 din Legea 85/2006 sa avanseze suma 
aferenta achitarii creantei detinute de catre SC Euro Petrol SRL, inscrisa in tabelul de creante intocmit impotriva 
debitoarei SC Izometal-Magellan SRL la pozitia 24 in cuantum de 3.601,72 lei. 
Decizia creditorului SC Athena Building SRL a fost motivata de faptul ca SC Euro Petrol SRL ingreuneaza procedura 
de insolventa a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL dar mai ales, genereaza costuri suplimentare in sarcina 
debitoarei, afectand astfel interesele creditorilor SC Izometal-Magellan SRL. 
Suma propusa a fi achitata de catre creditorul SC Athena Building SRL in temeiul dispozitiilor art. 131 din Legea 
85/2006 teza a 2-a urmeaza a fi avansata cu cu titlu gratuit, nesolicitandu-se restituirea acesteia. 
Avand in vedere faptul ca decizia creditorului SC Athena Building SRL este conditionata de plata acestei sume catre 
creditorul SC Euro Petrol SRL, lichidatorul judiciar propune: 
- distribuirea catre creditorul SC Euro Petrol SRL a sumei de 3.601,72 lei. 
In ipoteza in care prezentul raport de activitate nu va fi contestat in termenul legal, se va aprecia ca propunerea de 
distribuire a sumelor rezultate din avansarea de fonduri de catre creditorul SC Athena Building SRL reprezinta un raport 
asupra fondurilor obtinute din lichidare si incasarea creantelor precum si planul de distribuire aferent pentru sumele 
cuvenite creditorului SC Euro Petrol SRL. 
Situaţia dosarelor asociate aflate pe rolul instanţelor de judecată este prezentată în tabelul de mai jos: 
Nr. Nr. Dosar Obiect Instanta Termen Parti 

1.  6902/101/2012/a44 
Anulare acte 
frauduloase 

Tribunalul 
Specializat Mures 

15.03.2017 
SC Bau Center Vest 

SRL 

2.  6902/101/2012/a59 
Anulare acte 
frauduloase 

Tribunalul 
Specializat Mures 

15.03.2017 
SC Bau Center Vest 

SRL 

3.  6902/101/2012/a104 
Anulare acte 
frauduloase 

Tribunalul 
Specializat Mures 

15.03.2017 

 

SC Bau Center Vest 
SRL 

4.  6902/101/2012/a137 
Raspundere civila 

delictuala 
Tribunalul 

Specializat Mures 
15.03.2017 

  

Euro Petrol 

5.  6902/101/2012/a147 Actiune in anulare 
Tribunalul 

Specializat Mures 
15.03.2017 

SC Bau Center Vest 
SRL 

6.  6902/101/2012/a152 
Anulare Hotarare 

consiliu de 
administrare 

Tribunalul 
Specializat Mures 

15.03.2017 
Cornu Georgica 
Cornu Petrisor 

Caraiman Lucian 

7.  6902/101/2012/a154 Contestatie tabel 
Tribunalul 

Specializat Mures 
15.03.2017 

SC Bau Center Vest 
SRL 

8.  6902/101/2012/a153 
Contestatie tabel 
DGFP Timisoara 

Tribunalul 
Specializat Mures 

15.03.2017 
Direcţia Fiscală 

Municipiului 
Timişoara 

9.  
6902/101/2012/A15

6 
Contestatie tabel 

suplimentar 
Tribunalul 

Specializat Mures 
15.03.2017 SC Confort SA 

10.  6902/101/2012/a150 
Inlocuire lichidator 

judiciar 
Curtea de Apel 

Craiova 
02.03.2017 SC Euro Petrol SRL 

11.  6902/101/2012/a159 Contestatie tabel 
Tribunalul 

Specializat Mures 
15.03.2017 Cornu Oana Maria 

12.  6902/101/2012/a160 Contestatie tabel 
Tribunalul 

Specializat Mures 
15.03.2017 

Cojocaru Silviu 
Gheorghe 

13.  
6902/101/2012/a158

* 
Contestatie tabel 

Tribunalul 
Specializat Mures 

15.03.2017 
Asociaţia Fiii 
Mehedinţiului 

14.  6902/101/2012/a161 

Contestatie 
Hotarare adunare 

creditori din 
17.10.2016 

Tribunalul 
Specializat Mures 

15.03.2017 SC Euro Petrol SRL 

Situaţia dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată întemeiate pe alte prevederi legale decât Legea nr. 85/2006, se 
prezintă după cum urmează: 

Nr. Nr. Dosar Obiect Instanta Termen Parti 

15.  7038/30/2015/a18 
Obligatia de a 

face 
Tribunalul Timis 25.05.2017 

SC Bau Center Vest 
SRL 
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16.  2654/101/2016 
Nulitate cesiune 

creanta 
Tribunalul 
Mehedinti 

03.03.2017 
SC Conar SA 

 

17.  2658/101/2016 
Nulitate cesiune 
creanta nr. 257A 

Tribunalul 
Mehedinti 

22.02.2017 
SC C&C MH 
Confort SRL 

18.  8287/30/2012/a112 
Contestatie tabel 

suplimentar 
Confort SA 

Tribunalul Timis 21.04.2017 SC Confort SA 

19.  3394/87/2015/a12 Contestatie tabel 
Tribunalul 
Teleorman 

07.03.2017 SC Estagrotech SRL 

20.  6950/30/2016/a1 Contestatie tabel Tribunalul Timis 23.03.2017 
SC MCT Metal TM 

SRL 

21.  
4699/101/2016 

 
Inregistrare parti 

sociale ORC 
Tribunalul 
Mehedinti 

13.03.2017 
SC Confort SA si SC 
Grup Met CAR SRL 

22.  4697/101/2016 
Inregistrare parti 

sociale ORC 
Tribunalul 
Mehedinti 

06.03.2017 
Caraiman Lucian 
Nicu si SC Steel 

Confort SRL 

23.  4700/101/2016 
Inregistrare parti 

sociale ORC 
Tribunalul 
Mehedinti 

13.03.2017 
SC Conar SA si SC 
Steel Confort SRL 

Situaţia dosarelor promovate de lichidatorul judiciar urmare a soldului existent la data deschiderii procedurii de 
insolventa impotriva debitoarei SC Izometal Magellan SRL o prezentam detaliat in Anexa nr. 1, atasata la prezentul 
raport. 
Situatia creantelor de incasat la data deschiderii procedurii de insolventa a debitoarei SC Izometal MagellanSRL o 
prezentam detaliat in Anexa nr. 2, atasata la prezentul raport. 
Necontestarea prezentului raport de către persoanele îndeptăţite de Legea nr. 85/2006 în conformitate cu art. 21 alin. (3) 
echivalează cu aprobarea acestui raport. 
Termen procedural: 17.05.2017. 

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


