
 - 1 - 

Notificare privind raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe nr. 171/15.03.2018 și a planului de 
distribuire nr. 10/15.03.2018 

 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 6902/101/2012/a194; Tribunal: Tribunalul Specializat Mures; Judecător-sindic: Ioan Eugen 
Maier; 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arhiva Tribunalului Specializat Mures; strada Justitiei nr. 1, Targu Mures, judet Mures, 
număr de telefon: 0256/262010 Programul arhivei/registraturii instanţei: 0800-1200 
3. SC Izometal-Magellan SRL, cod de identificare fiscală: 6633311; Sediul social: localitatea Dr. Tr. Severin, str. I.C. Bratianu, nr. 
11, judeţul Mehedinţi, Număr de ordine în registrul comerţului J25/276/2012;  
4. Lichidator judiciar: societati profesionale de insolventa asociate prin contract: Yna Consulting SPRL, cod identificare fiscală RO 
21146590, nr. înregistrare RSP 0213, sediul social Dr. Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul 
practicienilor în insolvenţă 272, prin reprezentant Motoi Gogu şi Consultant Insolvență SPRL (succesoare de drept a Cabinetului 
Individual de Insolvenţă Popescu Emil) cu sediul social în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, 
judeţul Mehedinţi, cod de identificare fiscală 31215824, înregistrat în RFO sub nr. 0649; prin reprezentant asociat coordonator ec. 
Popescu Emil, cu sediul procesual ales pentru comunicări în Dr. Tr. Severin str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, tel/fax 
0252/328293 si 0252/354399. 
5. Subscrisele Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvență SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă 
Popescu Emil) în calitate de lichidator judiciar, societati profesionale asociate prin contract, al debitorului SC Izometal-Magellan 
SRL Dr. Tr. Severin, conform sentintei nr. 177/2016 din sedinta publica din data de 16.05.2016, pronuntata de Tribunalul 
Mehedinti, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul cu nr. 6902/101/2012, în temeiul art. 122 alin. (3) 
din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

Notifică: 
- Lichidatorul judiciar al debitoarei insolvente SC Izometal-Magellan SRL a intocmit Raportul asupra fondurilor obţinute din 
lichidare şi din încasarea de creanţe nr. 171/15.03.2018 şi Planul de distribuire nr. 10/15.03.2018 privind fondurile financiare 
existente in contul unic. 
- Documentele de procedura descrise anterior au fost publicate in Buletinul procedurilor de insolventa nr. 5843 din 20.03.2018, 
depuse la dosarul nr. 6902/101/2012 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures si comunicate creditorilor prin corespondenta cu 
confirmare de primire.  
- Creditorul Banca de Export Import a Romaniei Eximbank SA in numele statului a formulat contestatie impotriva propunerii 
lichidatorului judiciar de a distribui o parte din fondurile financiare existente in contul unic de insolventa al debitoarei Izometal 
Magellan SRL catre debitorul Societatea Chiulan SRL. 
- La data de 26.04.2018 Tribunalul Specializat Mures, prin hotararea nr. 182 a admis contestatia Banca de Export Import a 
Romaniei Eximbank SA si a dispus refacerea planului de distribuire mentionat mai sus în sensul redistribuirii conform 

prevederilor art. 123 din Legea nr. 85/2006 a sumei de 187.460,69 lei, propusă în planul contestat a fi distribuită creditoarei 

chirografare Societatea Chiulan SRL. 

- Lichidatorul judiciar notifica prin prezenta creditorul Societatea Chiulan SRL precum si restul creditorilor Izometal Magellan 
SRL cu privire la faptul ca in conformitate cu dispozitiile art. 122 alin. 3 si art. 12 alin. (1) din Legea 85/2006, hotararea nr. 182 din 
26.04.2018 poate fi atacata cu recurs. 
- Lichidatorul judiciar notifica Societatea Chiulan SRL precum si restul creditorilor SC Izometal Magellan RL ca nu intelege sa 

formuleze cale de atac impotriva hotararii nr. 182 din 26.04.2018 pronuntata de Tribunalul Specializat Mures in dosarul 
6902/101/2012/a194. 
- Prezenta notificare se va publica in Buletinul procedurilor de insolventa iar in conformitate cu art. 7 din Legea 85/2006, se 
considera comunicata tuturor creditorilor. 
- De asemenea, prezenta notificare a fost postata pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro, in cadrul dosarului 
Izometal-Magellan SRL, la pozitia nr. 231. 

Lichidator judiciar, societati profesionale de insolventa, asociate prin contract: Consultant Insolvență SPRL, prin asociat 
coordonator ec. Emil Popescu si Yna Consulting SPRL, prin asociat coordonator ec. Gogu Motoi 


