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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 183, data emiterii: 30.04.2018 

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. 10/30.04.2018 - 
refăcut în baza Sentinţei nr. 182/26.04.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. 6902/101/2012/a194, 
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. 10/30.04.2018 

- refăcut în baza Sentinţei nr. 182/26.04.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. 
6902/101/2012/a194, pentru debitorul SC Izometal-Magellan SRL 

Nr. 183, data emiterii: 30.04.2018 
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 12.01.2018-14.03.2018, s-a valorificat următorul bun 
imobil, proprietatea SC Izometal-Magellan SRL: 
- La licitaţia organizată în data de 06.02.2018, a fost valorificat bunul imobil *Teren  intravilan cu St = 5.564 mp , nr. 

cadastral 30243, înscris în CF nr. 30243, Structura metalica - hala cu Sc = 2.524 mp si Su = 2.406 mp situata in 
Caransebes, str. Ardealului, FN, Judetul Caras-Severin*, la preţul de 856.153,00 lei, imobil grevat de sarcini în favoarea 
SC Chiulan SRL, conform extrasului de carte funciară. 
În aceeaşi perioadă, s-a încasat caiet de sarcini în sumă de 595,00 lei, din care TVA 95,00 lei. 
De asemenea, au fost încasate dobânzi bancare în valoare de 42,15 lei. 
Valoarea totală încasată în perioada 12.01.2018-14.03.2018 a fost în sumă de 856.790,15 lei, din care TVA în sumă de 
95,00 lei. 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În perioada 12.01.2018-14.03.2018, nu au fost încasate 
sume din recuperare creanţe. 
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; 
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- 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. 
Având în vedere că, strategia de valorificare a acestor bunuri a fost aprobată în data de 21.11.2016, onorariul variabil 
cuvenit lichidatorului judiciar pentru sumele încasate din valorificarea bunurilor mobile, este în sumă de 42.834,76 lei 
(856.695,15 lei * 5%), la care se adaugă un TVA în sumă de 8.138,60 lei. 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei: 
Însumând soldul iniţial de 150.606,51 lei la data de 11.01.2018, cu sumele încasate în perioada 12.01.2018-14.03.2018 în 
sumă de 856.790,15 lei, rezultă un disponibil în sumă de 1.007.396,66 lei. 
După scăderea onorariului cuvenit lichidatorului judiciar în sumă totală de 50.973,36 lei, rămâne un disponibil în sumă de 
956.423,30 lei. 
Din disponibilul existent s-au efectuat cheltuieli potrivit art. 123 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, după cum urmează: 
- cheltuieli procedură – 49.220,31 lei (anunţuri publicitare, taxe PTTR, onorarii avocaţi, onorarii expertize, pază şi 
supraveghere monitorizare, consumabile, etc.); 
- salarii – 1.801,00 lei; 
- creanţe salariale neridicate – 859,00 lei; 
- contribuţii datorate bugetului de stat – 2.753,00 lei; 
- comisioane bancare – 357,00 lei; 
- impozite şi taxe locale – 2.050,00 lei; 
- 2% fond lichidare – 17.133,90 lei (856.695,15 * 2%). 
Total cheltuieli: 74.174,21 lei. 
După scăderea cheltuielilor de procedură, rămâne un disponibil în sumă de 882.249,09 lei. 
Din suma rămasă propunem a se distribui către creditori suma de 700.000,00 lei. 
5. Alte menţiuni – S-a reţinut suma de 182.249,09 lei pentru acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare, prevăzute de art. 
123 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Plan de distribuire între creditori nr. 10/30.04.2018 - refăcut în baza Sentinţei nr. 182/26.04.2018 pronunţată de 
Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. 6902/101/2012/a194 

Număr dosar: 6902/101/2012, Tribunalul Specializat Mureş, Judecător-sindic Ioan Eugen Maier 
Temei juridic: art. 122 alin. (1) şi art. 123 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 BUGETARE 

Nr. 
crt 

Denumire creditor 
Total creante 
admise (Ron) 

Creanta 
distribuita prin 

Planul de 
distribuire nr. 
9/17.01.2018 

Creante ramase 
nedistribuite 

Creante propuse 
a fi distribuite 

Observati
i 

1 

AN Apele Române - 
Administraţia Bazinală 

de Apă Mureş prin 
Sistemul de 

Gospodărire al Apelor 
Arad 

5.830,82 lei 42,15 lei 5.788,67 lei 16,96 lei 
 

2 

Banca de Export Import 
a României Eximbank 

SA - în Numele Statului 
Român 

71.328.243,69 lei 515.627,76 lei 70.812.615,93 lei 207.436,45 lei  

3 
Administraţia Judeţeană 

a Finanţelor Publice 
Mehedinţi 

168.342.375,00 lei 1.216.937,32 lei 167.125.437,68 lei 489.572,48 lei 
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4 
Primăria Comunei 

Giarmata 
2.321,00 lei 16,78 lei 2.304,22 lei 6,75 lei 

 

5 
Primăria Comunei 

Ghiroda 
15.103,00 lei 109,18 lei 14.993,82 lei 43,92 lei 

 

6 
Primăria Municipiului 

Lugoj 102.210,00 lei  738,87 lei 101.471,13 lei 297,25 lei  

7 
Primăria Municipiului 

Timişoara 
903.029,40 lei 6.527,95 lei 896.501,45 lei 2.626,19 lei 

 

Total creanţe bugetare 
distribuite 

240.699.112,91 lei 1.740.000,00 lei 238.959.112,91 lei 700.000,00 lei 
 

Total creanţe distribuite 
   

700.000,00 lei 
 

Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - S-a reţinut suma de 182.249,09 lei pentru 
acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare, prevăzute de art. 123 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Termen procedural: 30.05.2018 

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 


