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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 101, data emiterii: 13.05.2016 

1.Date privind dosarul: nr. dosar 6902/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
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. Administrator judiciar, asociaţi 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 administrator judiciar, asociaţi prin 
contract, al debitorului SC Izometal-Magellan SRL, prin încheierea din data de 23.08.2012, 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 9 (nouă) 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 Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia. 
Temei juridic: art. 121 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC Izometal-Magellan SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a întocmit şi a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 14.04.2016, 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 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, nr. 98, din data de 13.04.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
7486/14.04.2016, a raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea 
cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 98, din data de 13.04.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 98, din data de 13.04.2016, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-urile 
administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
S-a primit adresa nr. 2324/13.04.2016, de la adjudecatarul bunului imobil *Spaţiu comercial situat la parter situat în 
municipiul Timişoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 1, bl. 12, parter, jud. Timiş, compus din sală de mese şi 22 
încăperi, 21,60% părţi comune indivize şi 115/546 mp, teren în proprietate, având nr. top 31058/I-IX, intabulat în 
Cartea funciară nr. 402020 – C1-U3 Timişoara (provenită din conversia pe hârtie a Cărţii funciare nr. 127425 
Timişoara) şi imobil reprezentând extinderea sală de mese având nr. top 31057/1/S, intabulat în Cartea funciară nr. 
410526 – C2 Timişoara (provenită din conversia pe hârtie a Cărţii funciare nr. 127425 Timişoara)*, respective SC 
Prontomoda SRL în asociere cu SC Miro House SRL, prin care a solicitat prelungirea termenului de achitare a 
diferenţei de preţ a imobilului, cu încă 30 de zile, începând cu data de 29.04.2016. 
Adresa nr. 2324/13.04.2016, a fost comunicată la adresa de mail a creditorului garantat Marfin Bank Romania SA la 
data de 14.04.2016, conform dovezii anexate. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 20.04.2016, ora 1400, la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, 
având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea solicitării SC Prontomoda SRL, în asociere cu SC Miro House SRL, adjudecatar al imobilului situat în 
localitatea Timişoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 4, jud. Timiş, privind prelungirea termenului de achitare a 
diferenţei de preţ a imobilului, cu încă 30 de zile, începând cu data de 29.04.2016“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 98, din data de 14.04.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 7595/15.04.2016, conform dovezii anexate şi a fost publicată şi poate fi vizualizată şi analizată şi pe site-
ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro. 
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În vederea valorificării bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, imobile 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, rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare la data de 22.06.2015, prin care s-a 
dispus ridicarea suspendării acţiunilor pentru realizarea creanţei şi valorificarea bunurilor cu privire la activele deţinute 
de SC Izometal-Magellan SRL, aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, respectiv, 
1. 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, 
administratorul judiciar a continuat expunerea pe piaţă a bunurilor imobile, la preţuri reduse cu 40% faţă de preţurile 
stabilite în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 18.08.2015, prin publicarea 
anunţului de vânzare în ziarul de circulaţie naţională Jurnalul Naţional din data de 15.04.2016, în ziarul de circulaţie 
naţională Adevărul din data de 15.04.2016 şi în ziarul local Timişoara din data de 15.04.2016, pe site-urile olx.ro, 
licitatii-insolventa.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro, şi pe site-urile administratorului judiciar www.ynaconsulting.ro 
şi www.consultant-insolventa.ro, licitaţia urmând să aibă loc la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea 
Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, la data de 19.04.2016, ora 1400, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 03.05.2016, ora 1400, la data de 10.05.2016, ora 1400, la 
data de 17.05.2016,ora 1400, respectiv la data de 24.05.2016, ora 1400, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a achitat factura nr. 2290/13.04.2016 în sumă de 360,00 lei, cu OP nr. 
51/14.04.2016 către Metropolitan Maxpress Adv SRL şi factura nr. 1965/15.04.2016 în sumă de 924,00 lei către SC 
Piaţa Severineană SRL cu OP nr. 59/27.04.2016, conform dovezilor anexate 
În vederea valorificării bunurilor imobile rămase nevalorificate din patrimoniul debitoarei, bunuri 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, rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare la data de 22.06.2015, prin care s-a dispus 
ridicarea suspendării acţiunilor pentru realizarea creanţei şi valorificarea bunurilor cu privire la activele deţinute de SC 
Izometal-Magellan SRL, aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, la preţuri reduse cu 40% faţă de 
preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 18.08.2015, respectiv, 
1. 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,  
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 19.04.2016, ora 1400, la data de 26.04.04.2016, ora 1400, la data de 03.05.2016, 
ora 1400 şi la data de 10.05.2016, ora 1400. 
Conform proceselor verbale din data de 19.04.2016, ora 1400, din data de 16.04.2016, ora 1400, din data de 03.05.2016 
ora 1400 şi din data de 10.05.2016, ora 1400, administratorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant 
care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 
17.05.2016, ora 1400. 
De asemenea, în vederea valorificării bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
imobile 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, rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare la data de 
22.06.2015, prin care s-a dispus ridicarea suspendării acţiunilor pentru realizarea creanţei şi valorificarea bunurilor cu 
privire la activele deţinute de SC Izometal-Magellan SRL, aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, 
respective bunuri mobile constând în stocul de marfă la preţurile de pornire a licitaţie reduse cu 40% faţă de preţurile 
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 19.04.2016, 
ora 1200, la data de 26.04.2016, ora 1200, la data de 03.05.2016, ora 1200 şi la data de 10.05.2016, ora 1200,. 
Conform proceselor verbale din data de 19.04.2016, ora 1200, din data de 26.04.2016, din data de 03.05.2016, ora 1200 şi 
din data de 10.05.2016, ora 1200, administratorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care să 
adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, urmând a se publica un nou anunţ de vânzare. 
În vederea valorificării bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, imobile 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, rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare la data de 22.06.2015, prin care s-a 
dispus ridicarea suspendării acţiunilor pentru realizarea creanţei şi valorificarea bunurilor cu privire la activele deţinute 
de SC Izometal-Magellan SRL, aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, respective bunuri mobile 
constând în stocul de marfă la preţurile de pornire a licitaţie reduse cu 40% faţă de preţurile stabiliteîn 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, administratorul judiciar a procedat la transmiterea spre publicare 
anunţurilor de vânzare a bunurilor mobile, în ziarul de circulaţie naţională Jurnalul Naţional, în ziarul de circulaţie 
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naţională Adevărul şi în ziarul local Timişoara, pe site-ul administratorului judiciar www.ynaconsulting.ro şi 
www.consultant-insolventa.ro, precum şi pe site-uri de publicitate, licitaţia urmând să aibă loc la punctul de lucru al 
debitoarei situat în localitatea Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, în data de 24.05.2016, ora 1200, iar în 
cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 31.05.2016, ora 
1200, la data de 07.06.2016, ora 1200, la data de 14.06.2016, ora 1200, la data de 21.06.2016, ora 1200, respectiv la data de 
28.06.2016, ora 1200, conform dovezilor anexate. 
S-a primit adresa nr. 5745/16.04.2016 de la Consiliul Concurenţei, prin care s-a solicitat furnizarea unor informaţii. 
Adresa nr. 5745/16.04.2016 a fost comunicată la adresa de mail a administratorului special la data de 18.04.2016. 
S-a primit adresa nr. 2336/19.04.2016 de la adjudecatarul bunului imobil *Spaţiu comercial situat la parter situat în 
municipiul Timişoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 1, bl. 12, parter, jud. Timiş, compus din sală de mese şi 22 
încăperi, 21,60% părţi comune indivize şi 115/546 mp, teren în proprietate, având nr. top 31058/I-IX, intabulat în 
Cartea funciară nr. 402020 – C1-U3 Timişoara (provenită din conversia pe hârtie a Cărţii funciare nr. 127425 
Timişoara) şi imobil reprezentând extinderea sală de mese având nr. top 31057/1/S, intabulat în Cartea funciară nr. 
410526 – C2 Timişoara (provenită din conversia pe hârtie a Cărţii funciare nr. 127425 Timişoara)*, respective SC 
Prontomoda SRL în asociere cu SC Miro House SRL, prin care a adus la cunoştinţă administratorului judiciar faptul că 
renunţă la solicitarea de prelungire cu 30 de zile a termenului de achitare a diferenţei de preţ al imobilului menţionat 
anterior, înregistrată de către administratorul judiciar, cu nr. 2324/13.04.2016. 
La data de 20.04.2016, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, având 
la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea solicitării SC Prontomoda SRL, în asociere cu SC Miro House SRL, adjudecatar al imobilului situat în 
localitatea Timişoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 4, jud. Timiş, privind prelungirea termenului de achitare a 
diferenţei de preţ a imobilului, cu încă 30 de zile, începând cu data de 29.04.2016“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Izometal-Magellan SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în 
data de 30.03.2016, orele 1400, s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în 
calitate de delegat prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697/03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 
17,61103% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dna. Laura Necşulescu, în calitate de şef departament şi prin dl. 
Remus Rusu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. DRPC 300/18.04.2016, care deţine o 
creanţă în procent de 24,11411% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Marfin Bank (Romania) SA, reprezentată prin dl. Dan Stoica, în calitate de Director Departament Recuperare Creanţe 
şi prin dl. Dragoş Patru, în calitate de Coordonator Serviciu Litigii, punct de vedere scris cu adresa nr. 
L/GS/20160419/19.04.2016, care deţine o creanţă în procent de 0,91515% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală; 
3. Cornu Oana Maria, în calitate de creditor salarial, punct de vedere scris cu adresa din data de 20.04.2016, care deţine 
o creanţă în procent de 0,00578% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, convocată de către administratorul judiciar la data de 
20.04.2016, ora 1400, cu un procent de 42,64607% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un 
procent de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, a hotărât: 
- nu aprobă solicitarea SC Prontomoda SRL, în asociere cu SC Miro House SRL, adjudecatar al imobilului situat în 
localitatea Timişoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 4, jud. Timiş, privind prelungirea termenului de achitare a 
diferenţei de preţ a imobilului, cu încă 30 de zile, începând cu data de 29.04.2016. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 99/20.04.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 20.04.2016, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 21.04.2016, cu adresa nr. 
189/21.04.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost comunicat la adresele de mail ale creditorilor care au 
transmis puncte de vedere în scris la data de 21.04.2016 şi a fost publicat şi poate fi vizualizat pe site-ul lichidatorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Izometal-Magellan SRL şi a fost comunicat la adresa 
de mail a creditorului care a transmis punct de vedere în scris. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 100, din data de 20.04.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7981/21.04.2016, conform dovezii anexate. 
La data de 22.04.2016, ora 0900 s-a încheiat Procesul verbal (de îndeplinire a executării silite) de către Biroul 
Executorului Judecătoresc „Brad T. Gheorghe“ în dosarul nr. 123/EX/2016 având ca obiect evacuarea debitoarei 
SC Manon Lescaut SRL din imobilul situat în Timişoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 1, parter, jud. Timiş. 
S-a primit adresa nr. 2362/27.04.2016 de la SC Manon Lescaut Food SRL, prin care a solicitat restituirea garanţiei 
de 10% efectuată pentru licitaţia bunului imobil aparţinând SC Izometal-Magellan SRL, situat în Timişoara, str. 
Alexandru Vaida Voievod, nr. 1, bl. 12, parter, jud. Timiş. Administratorul judiciar a procedat la restituirea 
garanţiei în sumă de 171.102,00 lei către SC Manon Lescaut Food SRL. 
S-a emis de către Biroul Executorului Judecătoresc „Brad T. Gheorghe“ Încheierea de eliberare a sumelor realizate 
din urmărirea silită, încheiată la data de 27.04.2016 în dosarul execuţional nr. 123/EX/2016, Încheierea de încetare 
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a executării silite încheiată la data de 27.04.2016, Procesul verbal încheiat la data de 27.04.2016. 
S-a încheiat Actul adiţional nr. 615/22.04.2016 la Contractul de prestări servicii pază nr. 319/12.11.2014 între SC 
Agenţia de Pază 93 Guard Security SRL, în calitate de prestator şi SC Izometal-Magellan SRL, în calitate de 
beneficiar, prin care se vor înfiinţa două posturi de pază cu regim de lucru permanent (24 de ore din 24), la 
obiectivul Restaurant Chic din Timişoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 1, jud. Timiş. 
Serviciul de pază se va realiza până la vânzarea obiectivului şi anunţarea în scris despre acest fapt de către 
beneficiar. 
Numărul total de posturi pentru obiectivele SC Izometal-Magellan SRL vor fi în număr de 3 posturi de pază dispuse 
în obiective după cum urmează: 
- obiectivul din Timişoara, str. Bacalbaşa, nr. 2C (Tipografia) = 1 post de pază cu regim de pază permanent (24 de 
ore din 24), până la vânzare; 
- obiectivul din Timişoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 1 (Restaurant Chic) = 2 posturi de pază permanent (4 
de ore din 24), până la vânzare. 
Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate. 
S-a primit de la administratorul special al debitoarei adresa nr. 67/26.04.2016, prin care a solicitat convocarea 
Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor SC Izometal-Magellan SRL în vederea desemnării unui nou 
administrator special. 
Administratorul judiciar a formulat răspuns către administratorul special al debitoarei, comunicându-i că este 
necesar să aducă la cunoştinţă această intenţie judecătorului sindic, urmând ca acesta să dispună măsurile necesare. 
La data de 09.05.2016 s-a primit un mail de la creditorul Banca Comercială Română SA, prin care s-a solicitat 
convocarea, în cel mai scurt timp şedinţa Comitetului Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL având ca 
singur punct pe ordinea de zi: 
1. aprobarea întocmirii unui raport de analiză specific la solicitarea membrilor Comitetului Creditorilor debitoarei 
SC Izometal-Magellan SRL. 
Având în vedere solicitarea creditorului Banca Comercială Română SA, în temeiul art. 17 alin. 2 din Legea 85/2006 
privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a procedat la convocarea Comitetului Creditorilor debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi: „aprobarea întocmirii unui raport de analiză specific la solicitarea 
membrilor Comitetului Creditorilor societăţii Izometal-Magellan SRL“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 
18.05.2016, ora 1430, la sediul Yna Consulting SPRL, situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Comitetului Creditorilor, nr. 101, din data de 09.05.2016 a fost comunicată la adresele de mail ale 
membrilor Comitetului Creditorilor la data de 09.05.2016. 
Având în vedere că debitoarea nu mai are salariaţi la punctul de lucru din Timişoara, s-a încheiat Contractul de 
predare primire documente din data de 09.05.2016, fiind predate către administratorul judiciar registrele de intrări-
ieşiri. 
Adjudecatarul bunului imobil *Spaţiu comercial situat la parter situat în municipiul Timişoara, str. Alexandru Vaida 
Voievod, nr. 1, bl. 12, parter, jud. Timiş, compus din sală de mese şi 22 încăperi, 21,60% părţi comune indivize şi 
115/546 mp, teren în proprietate, având nr. top 31058/1- IX, intabulat în Cartea funciară nr. 402020 - C1-U3 Timişoara 
fprovenită din conversia pe hârtie a Cărţii funciare nr. 127425 Timişoara) şi imobil reprezentând extinderea sală de 
mese având nr. top 31057/1/S, intabulat în Cartea funciară nr. 410526 - C2 Timişoara (provenită din conversia pe hârtie 
a Cărţii funciare nr. 127425 Timişoara)*, respectiv . SC Prontomoda SRL, cu sediul în Timişoara, str. Valcea, nr. 4, jud. 
Timiş, având CUI RQ 16349334, nr. de ordine în registrul comerţului J35/1117/2004, în asociere cu SC Miro House 
SRL, cu sediul in Timişoara, str Calea Buziasului nr.9E jud Timiş, avand CUI RO 16466512, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertiului sub nr. J35/1606/2004, a achitat şi diferenţa de preţ în cuantum de 1.800.885,00 lei, după cum 
urmează: 
- diferenţa de 173.000 RON cu OP nr. 1070 din data de 27.04.2016; 
- diferenţa de 641.915 RON cu OP nr. 26 din data de 27.04.2016; 
- diferenţa de 985.970 RON cu OP nr. 1 din data de 27.04.2016. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 1/09.05.2016 şi procesul verbal de predare primire nr. 2388/11.05.2016, 
pentru bunul imobil *Spaţiu comercial situat la parter situat în municipiul Timişoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 
1, bl. 12, parter, jud. Timiş, compus din sală de mese şi 22 încăperi, 21,60% părţi comune indivize şi 115/546 mp, teren 
în proprietate, având nr. top 31058/1- IX, intabulat în Cartea funciară nr. 402020 - C1-U3 Timişoara fprovenită din 
conversia pe hârtie a Cărţii funciare nr. 127425 Timişoara) şi imobil reprezentând extinderea sală de mese având nr. top 
31057/1/S, intabulat în Cartea funciară nr. 410526 - C2 Timişoara (provenită din conversia pe hârtie a Cărţii funciare nr. 
127425 Timişoara)* către SC Prontomoda SRL în asociere cu SC Miro House SRL, conform dovezilor anexate. 
La data de 11.05.2016 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Izometal-Magellan SRL, prin lichidator 
judiciar, în calitate de vânzător şi SC Prontomoda SRL în asociere cu SC Miro House SRL, în calitate de cumpărător, 
privind bunul imobil *Spaţiu comercial situat la parter situat în municipiul Timişoara, str. Alexandru Vaida Voievod, 
nr. 1, bl. 12, parter, jud. Timiş, compus din sală de mese şi 22 încăperi, 21,60% părţi comune indivize şi 115/546 mp, 
teren în proprietate, având nr. top 31058/1- IX, intabulat în Cartea funciară nr. 402020 - C1-U3 Timişoara fprovenită 
din conversia pe hârtie a Cărţii funciare nr. 127425 Timişoara) şi imobil reprezentând extinderea sală de mese având nr. 
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top 31057/1/S, intabulat în Cartea funciară nr. 410526 - C2 Timişoara (provenită din conversia pe hârtie a Cărţii 
funciare nr. 127425 Timişoara)*. Contractul de vânzare cumpărare a fost autentificat sub nr. 1588/11.05.2016 şi va fi 
depus la dosarul cauzei la termenul din data de 16.05.2016. 
De asemenea, adjudecatarul bunului imobil *Proprietate imobiliară de tip – spaţiu comercial - administrativ, compusă 
din: 
1. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 409541 Moşniţa Nouă, nr. cad. Top: 254/2/2/6/1-256/2/2/1/1, constând 
din teren intravilan in suprafaţa de 1307 mp, respectiv nr. cad. C1 Top: 254/2/2/6/1-256/2/2/1/1, constând în incinta 1; 
2. imobil situat în Timişoara, Calea Buziaşului nr. 11, compartiment 1, înscris în CF 431189-C1-U1 Timişoara (nr. CF 
vechi 402207), nr. cad. Top: 254/2/2/5-256/2/1/1-257/6/II/I, constând în compartimentul I - magazin, cu 60,46% părţi 
comune indivize şi cu 1179,80/1963 mp teren în proprietate; 
3. imobil situat în Timişoara, compartimentul I, înscris în CF 410222-C1-U1 Timişoara, nr. cad. Top: 8482/2/3-8483/4-
8484/2/8/I, constand în magazin, având cote parţi comune 85,07% şi cote teren 1903,86/2238mp teren propr.; 
4. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 411367 Moşniţa Nouă, nr. cad. Top: 256/2/2/2, constând în teren 
intravilan suprafata de 109 mp, respectiv nr. cad. C1 Top: 256/2/2/2 constând în construcţii incinta I; 
5. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 411368 Moşniţa Nouă, nr. cad. Top: 257/7/2, constând în teren intravilan 
suprafata de 8 mp, respectiv nr. cad. C1 Top: 257/7/2 constând în construcţii incinta I; 
6. imobil situat în Moşniţa Nouă, înscris în CF 408636 Moşniţa Nouă, nr. cad. Top: 254/2/2/6/2/1, constând în teren 
intravilan suprafata de 962 mp, respectiv nr. cad. C1 Top: 254/2/2/6/2/1 constând în construcţii incinta I cu spaţii 
showroom la parter şi etaj I, etaj II birouri*, respectiv SC Acellum SRL, cu sediul social în Timişoara, str. Buziaşului, 
nr. 11, jud. Timiş, cod unic de înregistrare 9881192, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Timiş sub nr. J35/1124/1997, a achitat şi diferenţa de preţ în cuantum de 1.385.518,03 lei, prin transfer 
bancar. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 2392/11.05.2016 şi procesul verbal de predare primire nr. 
2393/11.05.2016, pentru bunul imobil menţionat mai sus, către SC Acellum SRL, conform dovezilor anexate. 
La data de 11.05.2016 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Izometal-Magellan SRL, prin lichidator 
judiciar, în calitate de vânzător şi SC Acellum SRL, în calitate de cumpărător. 
Contractul de vânzare cumpărare a fost autentificat sub nr. 953/11.05.2016 şi va fi depus la dosarul cauzei la termenul 
din data de 16.05.2016. 
Situaţia dosarelor asociate aflate pe rolul instantei de judecata avand ca obiect contestatii, se prezintă după cum 
urmează: 

Nr. 
crt. 

Numar dosar Obiect Instanta Termen 

1. 6902/101/2012/a145 

Contestatie formulata de 
catre SC Frankstahl 

Romania SRL impotriva 
inscrierii creantei detinute 

de catre aceasta ca si 
creanta chirografara in 

tabelul definitiv de 
creante al debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL. 

Tribunalul 
Mehedinti 

 
30.05.2015 

2. 6902/101/2012/a142 

Contestatia formulata de 
catre SC MCT Impex 

SRL prin care a solicitat 
majorarea creantei 
detinute impotriva 

debitoarei SC Izometal-
Magellan SRL cu suma de 

9.800.000 lei. 

Tribunalul 
Mehedinti a 

admis actiunea 
formulata. 

In termen de 
declarare a 
recursului. 

Hotararea nu a fost 
comunicata. 

3. 6902/101/2012/a132 

Cerere de ridicare a 
dreptului de administrare 

formulata de catre 
administratorul judiciar al 
debitoarei SC Izometal-

Magellan SRL. 

Tribunalul 
Mehedinti a 

admis cererea 
de ridicare a 
dreptului de 
administrare. 

Dosarul se afla 
pe rolul Curtii 

de Apel 
Craiova in 

recurs 

26.05.2016 

4. 6902/101/2012/a130 Contestatie impotriva Tribunalul  
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procesului-verbal al 
adunarii creditorilor nr. 

1438/29.12.2015 prin care 
s-a aprobat propunerea 

administratorului judiciar 
de ridicare a dreptului de 
administrare si intrare in 
procedura de faliment 

formulata de catre SC Bau 
Center Vest SRL. 

Mehedinti a 
respins 

actiunea. 
Definitiva prin 

nerecurare. 

5. 6902/101/2012/131 

Contestatie impotriva 
procesului-verbal al 

adunarii creditorilor nr. 
1438/29.12.2015 prin care 

s-a aprobat propunerea 
administratorului judiciar 
de ridicare a dreptului de 
administrare si intrare in 
procedura de faliment 

formulata de catre SC Bau 
Center Vest SRL. 

Tribunalul 
Mehedinti 

16.05.2016 

6. 6902/101/2012/a128 

Contestatie tabel definitiv 
de creante formulata de 
catre SC Marfin Leasing 

IFN SA impotriva 
inscrierii creantei detinuta 

de catre aceasta ca si 
creanta chirografara in 

tabelul definitiv de 
creante, precum si 
impotriva creantei 

detinute de catre SC 
Confort SA 

Tribunalul 
Mehedinti a 

admis in parte 
contestatia 

formulata si a 
dispus 

inlaturarea 
sumei de 

20.090.221,61 
lei inscrisa in 
favoarea SC 
CONFORT 

SA. 
Administratorul 
judiciar al SC 

Izometal-
Magellan SRL 

a declarat 
recurs. 

Dosarul se afla 
pe rolul Curtii 

de Apel 
Craiova. 

26.05.2016 

7. 6902/101/2012/a127 

Contestatie tabel definitiv 
de creante formulata de 

catre administratorul 
special al debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL 
impotriva inscrierii in 

tabelul definitiv a creantei 
detinute de catre 

Eximbank, impotriva 
masurii administratorului 

judiciar de intocmire a 
tabelului definitiv de 
creante, precum si 

impotriva neoperarii unor 
cereri de subrogare. 

Tribunalul 
Mehedinti 

a admis in parte 
contestaţia. A 

dispus 
înlăturarea din 

tabelul definitiv 
a creanţei de 

18.362.561,61 
lei, cu titlu de 

creanţă 
chirografară 
aparţinând 
creditorului 
Exim Bank. 

In termen de 
declarare a 
recursului. 

Hotararea nu a fost 
comunicata. 

Situaţia dosarelor avand ca obiect actiuni în anularea actelor frauduloase întemeiate pe dispoziţiile art. 79 - 80 din Legea 
nr. 85/2006 este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. Dosar Obiect Observaţii 
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crt. 

1. 6902/101/2012/a44 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a efectuat 

transferuri patrimoniale către Bau Center 
Vest SRL având ca obiect bunuri 

imobile. 

Termen de judecată la 27.06.2015 
 

2. 6902/101/2012/a59 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a efectuat 

transferuri patrimoniale –fond de marfuri 
- către Bau Center Vest SRL. 

Termen de judecată la 27.06.2016 
pentru efectuarea expertizei bunuri 

mobile de către expertul Iacob 
Romulus. 

3. 6902/101/2012/a60 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a efectuat 

transferuri patrimoniale de bunuri mobile 
către Confort SA. 

Prin Sentinţa nr. 320/15.06.2015 a 
Tribunalului Mehedinţi a fost admisă 

acţiunea. 
În cauză a fost declarat recurs de 

către administratorul special al SC 
Izometal-Magellan SRL. 

Termen 26.05.2016. 

4. 6902/101/2012/a104 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a efectuat 

transferuri patrimoniale către Bau Center 
Vest SRL. 

În acest dosar, ulterior disjungerii, 
instanţa a rămas învestită cu 

transferurile având ca obiect bunuri 
imobile. 

Termen de judecată la 27.06.2016 
pentru efectuarea expertizei. 

5. 6902/101/2012/a98 
Actiune in anulare acte in temeiul art. 46-

49 din Legea 85/2006. 

Tribunalul Mehedinti a respins 
actiunea. Dosarul se afla pe rolul 

Curtii de Apel Craiova cu termen de 
judecata la data de 09.06.2016. 

6. 6902/101/2012/a144 
Obligatia de a restitui bunurile lasate in 

custodia SC Bau Center Vest SRL. 
Termen de judecata la data de 

16.05.2016 

 6902/101/2012/a139 
Actiune in anulare cesiuni creanta in 

contradictoriu cu SC Bau Center SRL si 
SC C&C MH Confort SRL 

Termen de judecata la data de 
30.05.2016 

Situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti având ca obiect recuperarea creanţelor datorate de clienţii 
neîncasaţi ai SC Izometal-Magellan SRL se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Debitor Creanta Numar dosar si stadiu soluţionare 

1. SC Eurodepur 2.563.074,15 

Dosar 2237/30/2015 SC Izometal 
Magellan a solicitat deschiderea 

procedurii de insolventa impotriva 
debitoarei SC Eurodepur, iar prin  
sentinta nr. 1170/02.07.2015 s-a 

deschis procedura . termen 04.02.2016 
– s-a inchis procedura si a fost format 
dosarul 2237/30/2015/a1 de atragere 
raspundere organe de conducere cu 

termen in 19.05.2016. 

2. SC Profal International 84.235,77 

Dosar 2115/30/2015 . In data de 
20.08.2015 s-a renuntat la judecata. Am 
cerut insolventa si a fost admisa cererea 

prin dosarul nr. 1037/30/2016 
procedura insolventei termen 

14.04.2016. 

3. Stancu Filip 12.385,65 

Dosar nr. 12563/225/2014 al 
Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin. 

Prin hotararea 326 din 03.03.2015 
declina solutionarea cauzei către 

Judecătoria Timisoara cu termen de 
judecată la 19.05.2016 

4. 
Atuu Comunication 

CUI 19066510 
1.651,60 

Dosar nr. 1048/225/2014 al 
Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin. 

Prin sentinţa nr. 826/03.09.2014 a fost 
admisă cererea de chemare în judecată. 
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Sentinta este in executare 

5. 
Comprod Bocsa SRL 

CUI 14744752 
304,97 

Dosar nr. 4991/225/2014 al 
Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin. 

Prin sentinţa nr. 660/19.06.2014 a fost 
admisă cererea de chemare în judecată. 

Sentinta este in executare 

6. 
Cvpension SRL 
CUI 26124894 

1.950,00 

Dosar nr. 4989/225/2014 al 
Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin. 

Prin Sentinţa nr. 1023/08.10.2014 a fost 
admisă acţiunea. Sentinta este in 

executare 

7. Drugan Roxana 4.048,89 

Dosar nr. 13979/225/2014 al 
Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin. 

Prin sentinţa nr. 163/2015   din 
30.01.2015 a fost admisa cererea. 

Sentinta este in executare . 

8. Econometrica 4.850,14 

Dosar 16887/325/2014 al Judecatoriei 
Timisoara . prin sentinta nr. 

1753/15.12.2014 s-a admis actiunea. 
Sentinta este in executare 

9. Encutescu Adrian 22.494,45 

Dosar nr. 1253/225/2014 al 
Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin. 

Prin Sentinţa nr. 997/02.10.2014 a fost 
admisă acţiunea. Sentinta este in 

executare 

10. Megan Silviu 10,938.34 

Dosar nr. 14538/225/2014 al 
Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin. 

Prin sentinţa nr.  298/2015  24.02.2015 
a fost admisa cererea. Sentinta este in 

executare 

11. 
Mondovit 

CUI 12271682 
267,43 lei 

Dosar nr. 4331/225/2014 al 
Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin. 

Prin Sentinţa nr. 727/01.07.2014 a fost 
admisă cererea de chemare în judecată. 

Sentinta este in executare 

12. 
Scottio SRL 

CUI 9308013 
506,47 

Dosar nr. 5870/225/2014 al 
Judecătoriei Dr. Tr.Severin. Prin 

hotărârea nr.1182/19.11.2014 a fost 
admisă în parte cererea. Sentinta este in 

executare 

13. 
Tehnodomus SA 

CUI 5596002 
2.477,38 

Dosar nr. 5874/225/2014 al 
Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin. 
La termenul de judecată din data de 
22.10.2014 a fost dispusă declinarea 

cauzei la Judecătoria Arad. Prin 
hotărârea 230/20.01.2015 a fost admisă 

acţiunea. Sentinta este in executare 

14. 1104/30/2016 Tribunalul Timis 

Actiune in pretentii 
formulata de adm. Judiciar 

al debitoarei Izometal 
impotriva SC Manon 

Lescaut SRL 

Termen 06.06.2016 

15. 3593/91/2013 Tribunalul Vrancea Cerere creanta Termen 28.06.2016 

16. 
7252/30/2015 Tribunalul Timis 

 

Cerere creanta SC Full 
Print Banat SRL 

Termen 15.09.2016 

17. 9089/101/2013 Tribunalul Mehedinti Cerere creanta RAAN Termen 02.06.2016 

18. 5086/30/2014 Tribunalul Timis 
Cerere creanta SC Izo Oil 

SRL 
Termen 02.06.2016 

19. 3/30/2010 Tribunalul Timis 
Cerere creanta SC Z&Z 

Marketing SRL 
Termen 09.06.2016 
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20. 1104/30/2016 Tribunalul Timis 
Actiune in pretentii  in 
contradictoriu cu SC 

Manon Lescaut 
Termen 06.06.2016 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 16.05.2016. 

Administrator judiciar, asociaţi prin contract: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 


