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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 152, data emiterii: 21.08.2017 

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. 7, astfel 

întocmite, în anexă, în număr de 3 (trei) 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. 7 pentru 
debitorul SC Izometal-Magellan SRL 

Nr. 152, data emiterii: 21.08.2017 
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: 

La licitaţia organizată în data de 20.06.2017, a fost valorificat următorul bun imobil: 

- *Imobilul înscris în cartea funciară nr. 401198 Lugoj (nr. C.F. vechi: 3438), cu nr. cadastral, Top: 400/1; 398-
399/b/2/1; 398-399/b/2/2, 401-402/1, constând din teren intravilan , categoria de folosinţă – curţi construcţii, în 
suprafaţă de 1.245 mp (nr. top. 400/1; 398-399/B/2/1; 398-399/b/2/2, teren intravilan – categoria de folosinţă – curţi 
construcţii, în suprafaţă de 765 mp şi nr. top. 401-402/1, teren intravilan – categoria de folosinţă – curţi construcţii în 
suprafaţă de 480 mp) şi nr. cadastral, Cad: C1, Top 400/1; 398-399/b/2/1; 398-399/b/2/2, constând din corpul A şi corpul 
B al complexului commercial „Super Miva“, imobil situate în judeţul Timiş, municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62*,, 
la preţul de 1.528.115,83 lei, aflat în proprietatea SC Izometal-Magellan SRL, grevat de sarcini în favoarea creditorului 

BRD Groupe Societe Generale SA. 
Valorificarea acestui imobil s-a făcut în baza Sentintei nr. 160/2016 din sedinta publica din data de 25.04.2016 pronuntata 

de Tribunalul Mehedinti in dosarul nr. 6902/101/2012/a138, prin care s-a dispus ridicarea suspendarii actiunilor pentru 

realizarea creantei si valorificarea bunurilor pentru bunurile grevate de sarcini in favoarea BRD Groupe Societe Generale 

SA. 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – Nu fac obiectul prezentei distribuiri. 

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; 
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- 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. 

Onorariul variabil cuvenit lichidatorului judiciar pentru suma încasată din valorificarea bunului imobil menţionat mai sus, 

este în sumă de 101.925,33 lei (1.528.115,83 lei * 6,67%), la care se adaugă un TVA în sumă de 19.365,81 lei. 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei – La întocmirea 

prezentului raport asupra fondurilor obţinute şi a planului de distribuire între creditori, nu au fost luate în considerare 

încasările din creanţe întrucât nu fac obiectul prezentei distribuiri. 

- Cheltuielile de procedură totale au fost în sumă de 3.448.147,46 lei, care au inclus: onorarii experţi, avocaţi, evaluatori, 

executori, administratori/lichidatori judiciari, anunţuri publicitate, taxe poştale, materiale consumabile, etc., reprezentând 

cheltuieli indirecte. 

Având în vedere imobilul ipotecat în favoarea BRD Groupe Societe Generale SA în total imobile evaluate (7,32%), reiese 

că, din cheltuielile indirecte în valoare de 3.448.147,46 lei, conform anexă nr. 1, acest creditor trebuie să suporte suma de 

252.404,39 lei. 
Valoarea cheltuielilor directe aferente creditorului BRD Groupe Societe Generale SA pentru *Imobilul înscris în cartea 
funciară nr. 401198 Lugoj (nr. C.F. vechi: 3438), cu nr. cadastral, Top: 400/1; 398-399/b/2/1; 398-399/b/2/2, 401-402/1, 
constând din teren intravilan , categoria de folosinţă – curţi construcţii, în suprafaţă de 1.245 mp (nr. top. 400/1; 398-
399/B/2/1; 398-399/b/2/2, teren intravilan – categoria de folosinţă – curţi construcţii, în suprafaţă de 765 mp şi nr. top. 
401-402/1, teren intravilan – categoria de folosinţă – curţi construcţii în suprafaţă de 480 mp) şi nr. cadastral, Cad: C1, 
Top 400/1; 398-399/b/2/1; 398-399/b/2/2, constând din corpul A şi corpul B al complexului commercial „Super Miva“, 
imobil situate în judeţul Timiş, municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62*, este în sumă de 202.453,46 lei compusă din: 

- onorariu de succes lichidator judiciar 6,67% - = 121.291,14 lei inclusiv TVA (1.528.115,83 lei * 6,67% = 101.925,33 lei * 

1,19 = 121.291,14 lei); 

- fond lichidare 2% - 30.562,32 lei (1.528.115,83 * 2%); 

- paza şi conservare bun imobil – 50.600,00 lei. 

Valoarea totală a cheltuielilor pe care le suportă creditorul BRD Groupe Societe Generale SA este în sumă de 454.857,85 
lei. 
După scăderea din preţul încasat pe imobilul *Imobilul înscris în cartea funciară nr. 401198 Lugoj (nr. C.F. vechi: 3438), 
cu nr. cadastral, Top: 400/1; 398-399/b/2/1; 398-399/b/2/2, 401-402/1, constând din teren intravilan , categoria de 
folosinţă – curţi construcţii, în suprafaţă de 1.245 mp (nr. top. 400/1; 398-399/B/2/1; 398-399/b/2/2, teren intravilan – 
categoria de folosinţă – curţi construcţii, în suprafaţă de 765 mp şi nr. top. 401-402/1, teren intravilan – categoria de 
folosinţă – curţi construcţii în suprafaţă de 480 mp) şi nr. cadastral, Cad: C1, Top 400/1; 398-399/b/2/1; 398-399/b/2/2, 
constând din corpul A şi corpul B al complexului commercial „Super Miva“, imobil situate în judeţul Timiş, municipiul 
Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62*,, creditorului garantat BRD Groupe Societe Generale SA i se distribuie suma de 

1.073.257,98 lei (1.528.115,83 lei – 454.857,85 lei = 1.073.257,98 lei). 
5. Alte menţiuni – Nu s-au reţinut sume pentru acoperirea cheltuielilor viitoare. 

 
Plan de distribuire între creditori nr. 7 

 
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 

1. Creanţe garantate 

Nr. crt. Creditor 

Valoare creanţă garantată 

acceptată rămasă 

nedistribuită 

Sumă distribuită Observaţii 

1. BRD Groupe Societe Generale SA 2.237.100,00 lei 1.073.257,98 lei  

 Total creanţe garantate distribuite  1.073.257,98 lei  
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Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - Nu s-au reţinut sume pentru acoperirea 

cheltuielilor viitoare. 

Termen procedural: 27.09.2017 

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 


