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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 154, data emiterii: 01.09.2017 

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. 8, 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. 8 pentru 
debitorul SC Izometal-Magellan SRL 

Nr. 154, data emiterii: 01.09.2017 
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 18.03.2017-09.08.2017, s-au valorificat următoarele bunuri 
imobile, proprietatea SC Izometal-Magellan SRL: 
- La licitaţia organizată în data de 18.04.2017, a fost valorificat următorul bun imobil: 
-*SPATIU COMERCIAL, parter, Su = 28,85 m, nr.cadastral 2032/28/9, înscris în CF nr. 60058-U153, situat in 

Hunedoara, Bulevardul Dacia, nr.23, bl. G1, ap.9, judetul Hunedoara*, la preţul de 70.380,00 lei (liber de sarcini); 
- La licitaţia organizată în data de 30.05.2017, a fost valorificat următorul bun imobil: 
- *Teren extravilan categoria de folosinţă arabil cu S = 37.740 mp, nr. cadastral 405884 (27.740 mp) si nr. cadastral 
405850 (10.000 mp), situat in Giarmata, Judetul Timis*, la preţul de 1.950.264,85 lei (liber de sarcini); 
De asemenea, la licitaţia organizată în data de 20.06.2017, a fost valorificat următorul bun imobil: 
- *Proprietate imobiliara compusa din teren intravilan + cladire cu destinatie comerciala, CF 401198, magazinul 
Supermiva, situata in municipiul Lugoj, str. Timisoarei, nr. 62, jud. Timis, compusa din teren intravilan curti constructii 
cu S=1.245 mp, compus din alipirea a 2 terenuri cu S=765 mp, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 si nr top. 398-399/b/2/2 si 
teren cu S=480 mp, nr. cadastral top. 401-402/1 si constructie C1 cu destinatia spatiu comercial, corpul A si corpul B al 
complexului comercial Supermiva, in structura S+P+E, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 si nr. top. 398-399/b/2/2, avand 
Sc la sol=545 mp şi Scsubsol=162,30 mp, Sc desf=1.252,30 mp si Sutil desf.=1.027,25 mp*, la preţul de 1.528.115,83 lei (grevat de 
sarcini în favoarea creditorului BRD Groupe Societe Generale SA). Acest imobil a făcut obiectul Planului de distribuire 
nr. 7/21.08.2017, suma încasată nefiind luată în calcul laaceastă distribuire. 
În aceeaşi perioadă, s-au încasat caiete de sarcini în sumă de 2.885,00 lei, din care TVA 460,63 lei. 
Valoarea încasată din valorificarea celor două imobile, inclusiv a caietelor de sarcini este în sumă de 2.023.529,85 lei din 
care TVA în sumă de 460,63 lei. 
 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În perioada 18.03.2017-09.08.2017, au fost încasate 
următoarele sume: 
- Recuperare creanţe – 2.326,23 lei; 
- Clienţi – 2.500,00 lei din care TVA în sumă de 399,16 lei; 
- încasat garanţie participare licitaţie – 277.026,00 lei; 
- sumă avansată de creditor Athena Building – 3.610,00 lei. 
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Valoarea obţinută din încasarea de creanţe este de 285.462,23 lei din care TVA 399,16 lei. 
Valoarea totală a încasărilor aferentă perioadei 18.03.2017-09.08.2017 este în sumă de 2.308.992,08 lei din care TVA în 
sumă de 859,79 lei. 
 
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. 
 
Onorariul variabil cuvenit lichidatorului judiciar pentru sumele încasate din valorificarea celor două bunuri imobile 
menţionate mai sus, este în sumă de 134.938,72 lei (2.023.069,22 lei * 6,67%), la care se adaugă un TVA în sumă de 
25.638,36 lei. 
Onorariul variabil cuvenit lichidatorului judiciar aferent creanţelor recuperate este în sumă de 177,08 lei (4.427,07 * 4%) lei 
la care se adaugă un TVA în sumă de 33,64 lei. 
Valoarea totală a onorariului cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 18.03.2017-09.08.2017 este în sumă de 

135.115,80 lei la care se adaugă un TVA de 25.672,00 lei. 
Onorariul cuvenit lichidatorului judiciar stabilit prin prezentul raport nu va fi distribuit lichidatorului judiciar, 
decât după distribuirea integrală a sumelor încasate, sume care vor fi reţinute în contul unic de insolvenţă până la 
soluţionarea contestaţiilor la tabelul suplimentar de creanţe, prin acest plan de distribuire urmând a fi distribuite 
numai creanţele salariale. 
 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei: 
Însumând soldul iniţial de 78.794,98 lei la data de 17.03.2017, cu sumele încasate în perioada 18.03.2017-09.08.2017 în 
valoare de 2.308.992,08 lei, rezultă un disponibil în sumă de 2.387.787,06 lei (nu sunt incluse sumele încasate din 

valorificarea imobilului *Proprietate imobiliara compusa din teren intravilan + cladire cu destinatie comerciala, CF 
401198, magazinul Supermiva, situata in municipiul Lugoj, str. Timisoarei, nr. 62, jud. Timis*, sume ce au făcut 
obiectul Raportului asupra fondurilor şi planul de distribuire nr. 7/21.08.2017). 
Disponibilul în sumă de 2.387.787,06 lei, va fi utilizat după cum urmează: 
- onorariu cuvenit lichidator judiciar înscris în planul de distribuire nr. 6/17.03.2017 - 52.552,40 lei; 
- cheltuieli procedură – 112.658,15 lei (anunţuri publicitare, taxe PTTR, onorarii avocaţi, onorarii expertize, inclusiv sumă 
distribuită către Euro Petrol SRL); 
- salarii – 7.305,00 lei; 
- contribuţii datorate bugetului de stat – 5.781, 00 lei; 
- comisioane bancare – 887,00 lei; 
- restituit garanţie participare licitaţie – 277.026,00; 
- 2% fond lichidare – 46.251,19 lei (2.312.559,36 * 2%). 
Total cheltuieli: 502.460,74 lei. 
După scăderea cheltuielilor de procedură, rămâne un disponibil în sumă de 1.885.326,32 lei. 
Din suma rămasă propunem a se distribui creanţele salariale în sumă de 33.352,00 lei. 
Suma de 1.851.974,32 lei ca rămâne în contul debitoarei în vederea acoperirii cheltuielilor de procedură viitoare, urmând a 
fi distribuită către creditori după soluţionarea contestaţiilor la tabelul suplimentar de creanţe. 
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5. Alte menţiuni – S-a reţinut suma de 1.851.974,32lei pentru acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare, precum şi în 
vederea soluţionării definitive a contestaţiilor la tabelul suplimentar de creanţe. 

Plan de distribuire între creditori nr. 8 
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 salariale                                                                                                                                                           Lei 

Nr. crt. Creditor 
Valoare creanţă 

garantată acceptată 
rămasă nedistribuită 

Sumă distribuită Observaţii 

1 
Antonovici Petronela Monica 

2790617354807 
1.119,00 1.119,00 

 

2 
Colta Cristina 

2850813350051 
859,00 859,00 

 

3 
Cozac Viorica Maria 

2590827354743 
2.294,00 2.294,00 

 

4 
Culda Aurelia Constanta 

2550627354743 
1.430,00 1.430,00 

 

5 
Dragan Iuliana 

2681110173164 
790,00 790,00 

 

6 
Drugan Roxana Maria 

2870606180046 
311,00 311,00 

 

7 
Grigoras Camelia Paulina 

2631003354791 
1.565,00 1.565,00 

 

8 
Grigoras Valerica 
1570827354753 

918,00 918,00 
 

9 
Ivascu Rusalin 

1520102354760 
1.676,00 1.676,00 

 

10 
Muntean Carmen Maria 

2600610354752 
779,00 779,00 

 

11 
Rosca Mariana Mihaela 

2681013131270 
895,00 895,00 

 

12 
Rus Alina Claudia 
2870514350015 

816,00 816,00 
 

13 
Safciuc Liliana Angelica 

2690919354751 
1.904,00 1.904,00 

 

14 
Stanescu Iuliana 
2850701250587 

724,00 724,00 
 

15 
Stefan Bianca 

2871115352149 
552,00 552,00 

 

16 
Cornu Petrisor 

1640122180014 
6.000,00 6.000,00 

 

17 
Ivanov Lorenlai Edwina 

2650525030016 
1.379,00 1.379,00 

 

18 
Mihai Florina 

2701009381489 
1.995,00 1.995,00 
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19 
Neica Florentina 
2630830354747 

988,00 988,00 
 

20 
Spiridon Camelia 
2741008354730 

1.215,00 1.215,00 
 

21 
Stoicescu Oana Dorina 

2820510350064 
992,00 992,00 

 

22 
Trebuian Camelia 
2850518114553 

646,00 646,00 
 

23 
Copoceanu Ramona Cristina 

2761216354734 
1.381,00 1.381,00 

 

24 
Cosar Zorita Georgeta 

2780422354758 
880,00 880,00 

 

25 
Putanu Tania Lidia 

2810104251099 
816,00 816,00 

 

26 
Balaur Stefanica 
1780217220024 

122,00 122,00 
 

27 
Hampu Sandu Marinus 

1730411354722 
306,00 306,00 

 

 
Total creante salariale 33.352,00 33.352,00 

 
Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - S-a reţinut suma de 1.851.974,32lei pentru 
acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare, precum şi în vederea soluţionării definitive a contestaţiilor la tabelul 
suplimentar de creanţe. 
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 


