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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 122, data emiterii: 03.10.2016 

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. Lichidator judiciar provizoriu, 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 provizoriu, 
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, 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 27 (douăzecişişapte) 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 lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12490/27.06.2016, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 113, din data de 22.06.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 113, din data de 22.06.2016, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-urile 
administratorilor judiciari, respectiv www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
La licitaţia organizată la data de 05.07.2016, ora 1400, la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, 
str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, în vederea valorificării bunului imobil aflat în patrimoniul debitoarei SC Izometal-
Magellan SRL, imobil scos la vânzare în baza Sentinței nr. 151 din şedinţa publică din data de 23.03.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a102, respectiv: *proprietate imobiliară de tip rezidenţial compusă 
din casă cu regim de înălţime parter, având Sc=228,32 şi Su=208 mp, situată în loc. Timişoara, str. Iuliu Maniu (fosta 
str. Resitei), nr. 24, județul Timiş, nr. Cadastral CI şi nr. Top. 16998/2 şi teren în suprafaţă de 398 mp, CF 420970, nr. 
topografic 16998/2*, la pretul de pornire a licitatiei redus cu 40% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, 
conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 18.08.2015, de 54.360,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din 
ziua plăţii) valoarea nu include TVA, s-a înscris la licitaţie un singur participant, respectiv: 
1. Hoble-Cocaină Lucian-Dorin, cu domiciliul în Timișoara, str. Crizantemelor, nr. 62, ap. 1, jud. Timiș, identificat prin 
CI seria TZ nr. 138928, eliberat de SPCLEP Timișoara la data de 22.05.2014, prin mandatar Cocaină Sanda, domiciliată 
în Timișoara, str. Crizantemelor, nr. 62, ap. 1, jud. Timiș, identificată prin CI seria TM, care a achiziţionat un caiet de 
sarcini pentru bunul *proprietate imobiliară de tip rezidenţial compusă din casă cu regim de înălţime parter, având 
Sc=228,32 şi Su=208 mp, situată în loc. Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 24, județul Timiş, CF 420970, nr. topografic 
16998/2*, prin depunere în numerar cu ref. doc. Nr. 29386380/29.06.2016 în cuantum de 620,00 lei şi a achitat garanţia 
de participare la licitaţie cu ordin de plată nr. 1/29.06.2016, în cuantum total de 29.501,17 lei. 
Comisia a declarat adjudecatar pe Hoble-Cocaină Lucian-Dorin la preţul de 65.232,00 euro (inclusiv TVA) la cursul de 
4,5164 lei/euro echivalentul a 294.614,00 lei TVA inclus, pentru bunul imobil *proprietate imobiliară de tip rezidenţial 
compusă din casă cu regim de înălţime parter, având Sc=228,32 şi Su=208 mp, situată în loc. Timişoara, str. Iuliu Maniu 
(fosta str. Resitei), nr. 24, județul Timiş, nr. Cadastral CI şi nr. Top. 16998/2 şi teren în suprafaţă de 398 mp, CF 
420970, nr. topografic 16998/2*. 
Diferența de preț în cuantum de 265.113,00 lei inclusiv TVA, va fi consemnată în termen în termen de 30 de zile în 
contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Izometal – Magellan SRL, nr. RO 98 CARP 0360 0076 6158 RO01 deschis 
la Banca Carpatica, potrivit art. 512 C. Proc. Civ. 
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Conform art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, bunul *proprietate imobiliară de tip rezidenţial 
compusă din casă cu regim de înălţime parter, având Sc=228,32 şi Su=208 mp, situată în loc. Timişoara, str. Iuliu Maniu 
(fosta str. Resitei), nr. 24, județul Timiş, nr. Cadastral CI şi nr. Top. 16998/2 şi teren în suprafaţă de 398 mp, CF 
420970, nr. topografic 16998/2* înstrăinat de administratorul judiciar în exercițiul atribuțiunilor sale este dobândit liber 
de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, 
inclusiv măsurile asigurătorii instituite în cursul procesului penal. 
Procesul verbal de licitaţie, nr. 2550, din data de 05.07.2016, încheiat cu ocazia organizării privind valorificarea bunului 
imobil situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu (fosta str. Resitei), nr. 24, județul Timiş, aflat în proprietatea debitoarei, a 
fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 13.07.2016, cu adresa nr. 285/13.07.2016, conform dovezii 
anexate. 
Adjudecatarul bunului imobil *proprietate imobiliară de tip rezidenţial compusă din casă cu regim de înălţime parter, 
având Sc=228,32 şi Su=208 mp, situată în loc. Timişoara, str. Iuliu Maniu (fosta str. Resitei), nr. 24, județul Timiş, nr. 
Cadastral CI şi nr. Top. 16998/2 şi teren în suprafaţă de 398 mp, CF 420970, nr. topografic 16998/2*, respectiv dl. 
Hoble-Cocaină Lucian-Dorin, cu domiciliul în Timișoara, str. Crizantemelor, nr. 62, ap. 1, jud. Timiș, identificat prin CI 
seria TZ nr. 138928, eliberat de SPCLEP Timișoara la data de 22.05.2014, a achitat şi diferenţa de preţ în cuantum de 
265.113,00 lei inclusiv TVA, după cum urmează: 
- diferenţa de 152.613,00 lei cu OP nr. 1 din data de 15.07.2016; 
- diferenţa de 112.500,00 lei cu OP din data de 28.07.2016. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 1/22.07.2016 şi procesul verbal de predare primire din data de 
22.07.2016, pentru bunul imobil *proprietate imobiliară de tip rezidenţial compusă din casă cu regim de înălţime parter, 
având Sc=228,32 şi Su=208 mp, situată în loc. Timişoara, str. Iuliu Maniu (fosta str. Resitei), nr. 24, județul Timiş, nr. 
Cadastral CI şi nr. Top. 16998/2 şi teren în suprafaţă de 398 mp, CF 420970, nr. topografic 16998/2* către dl. Hoble-
Cocaină Lucian-Dorin, conform dovezilor anexate. 
La data de 22.07.2016 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Izometal-Magellan SRL, prin lichidator 
judiciar, în calitate de vânzător şi dl. Hoble-Cocaină Lucian-Dorin, în calitate de cumpărător. Contractul de vânzare 
cumpărare a fost autentificat sub nr. 1285/22.07.2016 şi va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 
03.10.2016. 
În vederea valorificării bunului imobil rămas nevalorificat din patrimoniul debitoarei, imobil scos 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 05.07.2016, ora 1400, la data de 12.07.2016, ora 1400 şi la data de 19.07.2016, ora 
1400. 
Conform proceselor verbale din data de 05.07.2016, ora 1400, din data de 12.07.2016, ora 1400 şi din data de 19.07.2016, 
ora 1400, s-a constatat faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, 
lichidatorul judiciar urmând a publica un nou anunţ de vânzare. 
În vederea valorificării bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 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, , respectiv 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, a fost organizată licitaţie la data de 
28.06.2016, ora 1200. 
Conform procesului verbal din data de 28.06.2016, ora 1200, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, urmând a publica un nou anunţ de vânzare. 
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, 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, 
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lichidatorul 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 21.07.2016, în ziarul de circulaţie 
naţională Adevărul din data de 21.07.2016 şi în ziarul local Timişoara din data de 22.07.2016, pe site-urile olx.ro, 
licitatii-insolventa.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro, şi pe site-urile lichidatorului 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 01.08.2016, ora 1300, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi condiţii, în fiecare zi de marţi a săptămânii, orele 1300, conform dovezilor 
anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a achitat factura nr. 2346/21.07.2016 în sumă de 942,00 lei către Piaţa 
Severineană SRL şi factura nr. 2429/20.07.2016 în sumă de 400,00 lei către Metropolitan Maxpress Adv SRL. 
În vederea valorificării bunului imobil rămas nevalorificat din patrimoniul debitoarei, imobil scos 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, aflat 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 01.08.2016, ora 1300, la data de 08.08.2016, ora 1300, la data de 15.08.2016, ora 
1300, la data de 22.08.2016, ora 1300, la data de 29.08.2016, ora 1300, la data de 05.09.2016, ora 1300, la data de 
12.09.2016, ora 1300, la data de 19.09.2016, ora 1300 şi la data de 29.09.2016, ora 1300. 
Conform proceselor verbale din data de 01.08.2016, ora 1300, din data de 08.08.2016, ora 1300, din data de 15.08.2016, 
ora 1300, din data de 22.08.2016, ora 1300, din data de 29.08.2016, ora 1300, din data de 05.09.2016, ora 1300, din data de 
12.09.2016, ora 1300, din data de 19.09.2016, ora 1300 şi din data de 29.09.2016, ora 1300, s-a constatat faptul că nu s-a 
prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi 
condiţii, în fiecare zi de marţi a săptămânii, orele 1300. 
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, aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, respectiv 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, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţurilor de vânzare a bunurilor mobile, în ziarul de 
circulaţie naţională Jurnalul Naţional din data de 25.07.2016, în ziarul de circulaţie naţională Adevărul din data de 
25.07.2016 şi în ziarul local Timişoara din data de 29.07.2016, pe site-ul lichidatorului 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, la data de 01.08.2016, ora 1300, iar în 
cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi condiţii, în fiecare zi de marţi a 
săptămânii, orele 1300, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a achitat factura nr. 2362/25.07.2016 în sumă de 814,00 lei către Piaţa 
Severineană SRL şi factura nr. 2432/22.07.2016 în sumă de 300,00 lei către Metropolitan Maxpress Adv SRL. 
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, aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA, respectiv 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 01.08.2016, ora 1300, la data de 
08.08.2016, ora 1300, la data de 15.08.2016, ora 1300, la data de 22.08.2016, ora 1300, la data de 29.08.2016, ora 1300, la 
data de 05.09.2016, ora 1300, la data de 12.09.2016, ora 1300, la data de 19.09.2016, ora 1300 şi la data de 29.09.2016, 
ora 1300. 
Conform proceselor verbale din data de 01.08.2016, ora 1300, din data de 08.08.2016, ora 1300, din data de 15.08.2016, 
ora 1300, din data de 22.08.2016, ora 1300, din data de 29.08.2016, ora 1300, din data de 05.09.2016, ora 1300, din data de 
12.09.2016, ora 1300, din data de 19.09.2016, ora 1300 şi din data de 29.09.2016, ora 1300, s-a constatat faptul că nu s-a 
prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi 
condiţii, în fiecare zi de marţi a săptămânii, orele 1300. 
După primirea raportului de evaluare nr. 99C+T/29.06.2016 de la evaluatorul autorizat Bordei Octavian, pentru bunul 
imobil existent în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, *Proprietate imobiliară compusă din teren 
intravilan + clădire cu destinaţie comercială, CF 401198, magazinul Supermiva, situată în municipiul Lugoj, str. 
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Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş, compusă din teren intravilan curţi construcţii cu S=1.245 mp, compus din alipirea a 2 
terenuri cu S=765 mp, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr top. 398-399/b/2/2 şi teren cu S=480 mp, nr. cadastral top. 
401-402/1 şi construcţie C1 cu destinaţia spaţiu comercial, corpul A şi corpul B al complexului comercial Supermiva, în 
structură S+P+E, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr. top. 398-399/b/2/2, având Sc la sol=545 mp şi Scsubsol=162,30 mp, 
Sc desf=1.252,30 mp şi Sutil desf.=1.027,25 mp*, imobil grevat de sarcini în favoarea BRD Groupe Societe Generale SA, 
lichidatorul judiciar a întocmit regulamentul de vânzare pentru bunul imobil existent în patrimoniul debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, precum şi a metodei de vânzare a imobilului, respectiv licitaţie publică cu strigare, care pot fi 
vizualizate şi analizate pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – 
Documente Izometal-Magellan SRL. 
Raportul de evaluare pentru bunul imobil existent în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, precum şi 
regulamentul de vânzare pentru bunul imobil existent în patrimoniul debitoarei, precum şi a metodei de vânzare a 
imobilului vor fi depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 03.10.2016. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, şedinţa urmând să aibă loc în data de 
18.07.2016, ora 1300, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, 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 raportului de evaluare nr. 99C+T/29.06.2016 pentru bunul imobil existent în proprietatea debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, grevat de sarcini în favoarea creditorului BRD Groupe Societe Generale SA, pentru care s-a 
dispus ridicarea suspendării prin Sentinţa nr. 160/2016 din şedinţa publică din data de 25.04.2016 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a138, întocmit de evaluator autorizat Bordei Octavian, respectiv, 
raportul de evaluare privind bunul imobil *Proprietate imobiliară compusă din teren intravilan + clădire cu destinaţie 
comercială, CF 401198, magazinul Supermiva, situată în municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş*; 
2. Aprobarea regulamentului de valorificare a bunului imobil din proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
grevat de sarcini în favoarea creditorului BRD Groupe Societe Generale SA, pentru care s-a dispus ridicarea suspendării 
prin Sentinţa nr. 160/2016 din şedinţa publică din data de 25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 
6902/101/2012/a138, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 114, din data de 08.07.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 13362/11.07.2016, conform dovezii anexate, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.ynaconsulting.ro. 
La data de 18.07.2016, ora 1300, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, situat în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a vut loc şedinţa Adunării 
Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea raportului de evaluare nr. 99C+T/29.06.2016 pentru bunul imobil existent în proprietatea debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, grevat de sarcini în favoarea creditorului BRD Groupe Societe Generale SA, pentru care s-a 
dispus ridicarea suspendării prin Sentinţa nr. 160/2016 din şedinţa publică din data de 25.04.2016 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a138, întocmit de evaluator autorizat Bordei Octavian, respectiv, 
raportul de evaluare privind bunul imobil *Proprietate imobiliară compusă din teren intravilan + clădire cu destinaţie 
comercială, CF 401198, magazinul Supermiva, situată în municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş*; 
2. Aprobarea regulamentului de valorificare a bunului imobil din proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
grevat de sarcini în favoarea creditorului BRD Groupe Societe Generale SA, pentru care s-a dispus ridicarea suspendării 
prin Sentinţa nr. 160/2016 din şedinţa publică din data de 25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 
6902/101/2012/a138, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Izometal-Magellan SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar 
provizoriu în data de 18.07.2016, orele 1300, 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 
18,48715% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin dl. Bogdan Bălan, în calitate de avocat, punct de vedere scris cu 
adresa din data de 15.07.2016, care deţine o creanţă în procent de 0,43735% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală; 
2. Piraeus Bank Romania SA, reprezentată prin dl. Bogdan Movila, în calitate de Director Adjunct Direcţie Direcţia 
Recuperare Credite Persoane Juridice şi prin dna. Cristina Beraru, în calitate de Şef Departament Workout Persoane 
Juridice, punct de vedere scris cu adresa nr. 61316/14.07.2016, care deţine o creanţă în procent de 5,96802% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală; 
3. Marfin Bank (Romania) SA, reprezentată prin dna. Oana Cotiga, în calitate de Director Adjunct Departament 
Recuperare Creanţe şi prin dna. Cristina Grigorescu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 
L/GS/20160715/15.07.2016, care deţine o creanţă în procent de 0,96067% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală; 
4. Marfin Leasing IFN (Romania) SA, reprezentată prin dna. Alina Zanfir, în calitate de Director General Adjunct şi 
prin dl. Constantin Medianu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 4610/14.07.2016, care 
deţine o creanţă în procent de 0,86920% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
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5. Banca de Export-Import a României Eximbank SA, în numele şi contul Statului Român, reprezentată prin dl. Claudiu 
Ciocîrlan, în calitate de director, prin dna. Silvia Vlad, în caliatate de şef departament şi prin dna. Emilia Presada, în 
calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 6315/18.07.2016, care deţine o creanţă în procent de 
12,46000% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, convocată de către lichidatorul judiciar provizoriu la data 
de 18.07.2016, ora 1300, hotărăşte: 
1. Aprobă raportul de evaluare, cu un procent de 39,18239% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu 
un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris; 
Observaţii: 
Creditorul D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi menţionează că în 
conformitate cu prevederile art. 117 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, creditorii prezenţi în cadrul adunării, cu un procent 
de 100% au votat aprobarea raportului de evaluare prezentat adunării creditorilor, astfel aprobând ca preţul de pornire a 
valorificării bunului imobil să fie cel stabilit prin prezentul raport de evaluare nr. 99C+T/29.06.2016 întocmit de 
evaluator autorizat Bordei Octavian, respectiv 1.579.780,00 lei (echivalent 322.670,00 euro) exclusiv TVA. 
2. Adunarea Creditorilor cu un procent de 20,69524% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un 
procent de 52,81771% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, nu aprobă 
raportul de valorificare propus de administratorul/lichidatorul judiciar şi solicită modificarea acestuia după cum 
urmează: 
- La Pct. A Art. 1 alin. 2 se va menţiona (pagina 1 din regulament): „preţ pornire licitaţie 497.400 EUR, exclusiv TVA, 
sumă stabilită prin raportul de evaluare nr. 163/20.11.2012 întocmit în cadrul procedurii de insolvenţă“; 
- La Pct. C Art. 19 se va menţiona (pagina 5 din regulament): 
i. „prima serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi cel înscris în raportul de evaluare 
întocmit în data de 20.11.2012 şi înregistrat sub nr. 163, însemnând suma de 497.400 EUR, prima licitaţie urmând a fi 
stabilită la un termen de 30 de zile, următoarele licitaţii la un termen de 15 zile; 
ii. a doua serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi redus cu 20% faţă de preţul înscris 
în raportul de evaluare întocmit în data de 20.11.2012 şi înregistrat sub nr. 163, însemnând suma de 397.920 EUR, la un 
termen de 15 zile fiecare; 
iii. a treia serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi redus cu 30% faţă de preţul înscris 
în raportul de evaluare întocmit în data de 20.11.2012 şi înregistrat sub nr. 163, însemnând suma de 348.180 EUR, la un 
termen de 15 zile fiecare; 
iv. Orice ofertă primită pentru bunurile respective va fi supusă atenţiei creditorului garantat. 
- Toate celelalte puncte din regulamentul de valorificare, cu excepţia modificărilor prevăzute mai sus, vor fi menţinute“. 
Observaţii: 
Creditorul D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi precizează că la punctul unu al 
ordinii de zi a fost aprobat preţul de pornire a valorificării bunului imobil şi se observă că, fără temei de drept, o parte 
din creditorii care au aprobat preţul de valorificare la punctul unu al ordinii de zi, nu sunt de accord cu preţul de pornire 
a licitaţiei publice menţionat în regulamentul de vânzare. Considerăm că se încalcă principiul legalităţii privind 
stabilirea preţurilor de pornire a licitaţiei. prevăzut de art. 39 în coroborare cu prevederile art. 116-118 din Legea nr. 
85/2006. Faţă de aceste aspecte solicităm judecătorului sindic să clarifice situaţia în cauză. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor, nr. 115/18.07.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din 
data de 18.07.2016, ora 1300, însoţit de punctele de vedere scrise, consemnate în Procesul verbal, a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 19.07.2016, cu adresa nr. 287/19.07.2016. 
Pentru expedierea Procesului verbal al Adunării Creditorilor, s-a achitat, din fondurile proprii ale lichidatorului judiciar, 
suma de 8,00 lei cu chitanţa nr. 0064618/20.10.2015 către C.N. Poşta Română SA, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al Adunării Creditorilor întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 
18.07.2016, ora 1300, a fost comunicat la adresele de mail ale creditorilor care au transmis puncte de vedere în scris, la 
data de 18.07.2016, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 116, din data de 18.07.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13830/19.07.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la rectificarea Regulamentului de valorificare a bunului imobil 
*Proprietate imobiliară compusă din teren intravilan + clădire cu destinaţie comercială, CF 401198, magazinul 
Supermiva, situată în municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş*, din proprietatea debitoarei SC Izometal-
Magellan SRL, grevat de sarcini în favoarea creditorului garantat BRD GSG SA, potrivit hotărârii Adunării Creditorilor 
din şedinţa din data de 18.07.2016, care este anexat la prezentul raport. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat 
la expunerea pe piaţă a bunului imobil existent în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, imobil scos la 
vânzare în baza Sentinţa nr. 160/2016 din şedinţa publică din data de 25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în 
dosarul nr. 6902/101/2012/a138, prin care s-a dispus ridicarea suspendării acţiunilor pentru realizarea creanţei şi 
valorificarea bunurilor pentru bunurile grevate de sarcini în favoarea BRD Groupe Societe Generale SA, la preţul de 
pornire stabilit de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 18.07.2016, respectiv: 
1. *Proprietate imobiliară compusă din teren intravilan + clădire cu destinaţie comercială, CF 401198, magazinul 
Supermiva, situată în municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş, compusă din teren intravilan curţi construcţii 
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cu S=1.245 mp, compus din alipirea a 2 terenuri cu S=765 mp, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr top. 398-399/b/2/2 
şi teren cu S=480 mp, nr. cadastral top. 401-402/1 şi construcţie C1 cu destinaţia spaţiu comercial, corpul A şi corpul B 
al complexului comercial Supermiva, în structură S+P+E, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr. top. 398-399/b/2/2, 
având Sc la sol=545 mp şi Scsubsol=162,30 mp, Sc desf=1.252,30 mp şi Sutil desf.=1.027,25 mp*, la pretul de pornire a licitaţiei 
de 497.400,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii), valoarea nu include TVA. 
Licitaţia va avea loc la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, 
la data de 23.08.2016, orele 1300, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi 
condiţii, la data de 06.09.2016, ora 1300, la data de 20.09.2016, ora 1300, la data de 05.10.2016, ora 1300, la data de 
19.10.2016, ora 1400, respectiv la data de 01.11.2016, ora 1300. 
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini şi consemnarea unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei, până la începerea licitaţiei în contul unic de insolvenţă deschis la Banca Comercială 
Carpatica, sub nr. RO 98 CARP 0360 0076 6158 RO01. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul Adevărul din data de 20.07.2016, în ziarul Timişoara din data 
de 22.07.2016 şi în ziarul Jurnalul Naţional din data 20.07.2016, precum şi pe site-uri de publicitate, conform dovezilor 
anexate. 
Pentru publicarea anunţului s-a achitat factura nr. 2341/20.07.2016 în sumă de 1.098,00 lei către Piaţa Severineană SRL 
şi factura nr. 2427/19.07.2016 în sumă de 430,00 lei către Metropolitan Maxpress Adv SRL, conform dovezilor 
anexate. 
În vederea valorificării bunului imobil din patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, imobil scos la vânzare în 
baza Sentinţa nr. 160/2016 din şedinţa publică din data de 25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 
6902/101/2012/a138, prin care s-a dispus ridicarea suspendării acţiunilor pentru realizarea creanţei şi valorificarea 
bunurilor pentru bunurile grevate de sarcini în favoarea BRD Groupe Societe Generale SA, la preţul de pornire stabilit 
de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 18.07.2016, respectiv: 
1. *Proprietate imobiliară compusă din teren intravilan + clădire cu destinaţie comercială, CF 401198, magazinul 
Supermiva, situată în municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş, compusă din teren intravilan curţi construcţii 
cu S=1.245 mp, compus din alipirea a 2 terenuri cu S=765 mp, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr top. 398-399/b/2/2 
şi teren cu S=480 mp, nr. cadastral top. 401-402/1 şi construcţie C1 cu destinaţia spaţiu comercial, corpul A şi corpul B 
al complexului comercial Supermiva, în structură S+P+E, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr. top. 398-399/b/2/2, 
având Sc la sol=545 mp şi Scsubsol=162,30 mp, Sc desf=1.252,30 mp şi Sutil desf.=1.027,25 mp*, la pretul de pornire a licitaţiei 
de 497.400,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii), 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 23.08.2016.2016, ora 1300, la data de 06.09.2016.2016, ora 1300 şi la data de 
20.09.2016, ora 1300. 
Conform proceselor verbale din data de 23.08.2016, ora 1300, din data de 06.09.2016, ora 1300 şi din data de 20.09.2016, 
ora 1300, s-a constatat 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 05.10.2016, orele 1300. 
La data de 01.07.2016 s-a primit un mail de la APS România, prin care a solicitat lichidatorului judiciar informaţii 
despre bunurile aflate în garanţia creditorului Banca Comercială Română SA. 
Lichidatorul judiciar a formulat răspuns la solicitarea APS România, pe care l-a comunicat la adresa de mail a acestuia 
la data de 01.07.2016, conform dovezii anexate. 
S-a încheiat Procesul verbal de predare-primire nr. 2555/05.07.2016 între SC Izometal-Magellan SRL, prin lichidator 
judiciar, în calitate de predător si dl. Stoicescu Colin, reprezentant al Piraeus Bank România SA, în calitate de predător, 
cu ocazia predării-primirii bunului imobil *Proprietate imobiliară – teren cu construcţii industriale – situată în 
Timişoara, str. A. Bacalbaşa, nr. 2/C, jud. Timiş, zona Freidorf – Calea Şagului, formată din teren în suprafaţă de 6.000 
mp şi construcţii industriale după cum urmează: imobil situat în Timişoara, str. Bacalbasa nr. 2/C, zona Freidorf 
Timişoara, înscris în CF 421157 Timişoara, nr. cad. 649/b/1/3/2, constând în teren intravilan cu suprafaţa de 1083mp; 
imobil situat în Timişoara, str. Bacalbasa nr. 2/C, zona Freidorf Timişoara, înscris în CF 421160 Timişoara, nr. cad. 
649/a/2/3/2, constând în teren intravilan cu suprafaţa de 1917 mp; imobil situat în Timişoara, str. Bacalbasa nr. 2/C, 
zona Freidorf Timişoara, înscris în CF 421211 Timişoara, nr. cad. 649/b/1/4, 649/b/2/4, 650/a/4/2, constând în teren 
intravilan cu suprafaţa de 3000 mp, respectiv nr. cad. C1, 650/a/4/2, constând în construcţii depozitare-utilaje 
tipografice*, conform dovezii anexate. 
S-a primit Notificarea nr. 36154/08.06.2016 şi Notificarea nr. 43715/08.06.2016 de la Tonescu Finance SRL, prin care 
s-a adus la cunoştinţă că, prin Contractul de cesiune încheiat la data de 08.06.2016, Banca Comercială Română SA 
(cedentul) a cesionat către Tonescu Finance SRL, toate drepturile şi obligaţiile cedentului în baza contractelor de credit 
sau în legătură cu acesta, inclusiv drepturile litigioase, precum şi contractele de garanţie accesorii, inclusiv 
contractul/contractele de ipotecă imobiliare, iar cedentul nu mai este deţinătorul legal al acestor drepturi şi obligaţii, 
solicitând ca orice comunicare cu privire la toate actele procedurale, ce vor fi efectuate în dosarul nr. 4364/101/2012, să 
fie transmise la următoarea adresă: Asset Portfolio Servicing Romania SRL, Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 246C, 
Clădirea SkyTower, etaj 11, sector 1, Tel.: 021-527.26.03, Fax: 0372-876.511, e-mail: ro_largecorporate@aps-
holding.com, precum şi îndeplinirea formalităţilor relevante pentru actualizarea tabelului de creanţe. 
În vederea îndeplinirii operaţiunilor prevăzute de Legea nr. 85/2006, respectiv în vederea evaluării bunurilor mobile şi 
imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, lichidatorul judiciar a publicat anunţ în vederea 



7 

 

depunerii de oferte de evaluare a bunurilor existente în patrimoniul debitoarei, ofertele putând fi depuse până la data de 
25.07.2016 la sediile lichidatorului judiciar provizoriu, situate în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi şi în Drobeta-Turnu-Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi şi Timişoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email: 
office@consultant-insolventa.ro; office@ynaconsulting.ro, expertyna@yahoo.com, iar criteriile principale de selecţie 
fiind preţul şi durata de execuţie a lucrării. 
Anunţul privind selecţia de oferte în vederea evaluării bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei a 
fost publicat în ziarele Timişoara din data de 15.07.2016 şi Adevărul din data de 12.07.2016, conform dovezilor 
anexate. 
Pentru publicarea anunţului s-a achitat factura nr. 2315/12.07.2016 în sumă de 419,00 lei cu OP nr. 110/19.07.2016, 
conform dovezii anexate. 
Până la termenul stabilit, nu a fost depusă nicio ofertă în vederea preluării poziţiei de evaluator a bunurilor mobile şi 
imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, conform procesului verbal nr. 1/25.07.2016 
întomit şi anexat la prezentul raport. 
S-a primit de la Rompetrol Downstream SRL, o adresă, prin care s-a solicitat restituirea bunurilor proprietatea 
Rompetrol Downstream SRL, constând în baze interne. 
Cu adresa nr. 286/18.07.2016, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către SC Rompetrol 
Downstream SRL la data de 18.07.2016, lichidatorul judiciar a formulat răspuns prin care a comunicat că după 
deschiderea procedurii de faliment (16.05.2016), s-a procedat la inventarierea patrimoniului debitoarei, iar în urma 
finalizării operaţiunilor de inventariere, nu au fost identificate în patrimoniul debitoarei bazele interne la care se face 
referire în adresă. 
Pentru expedierea adresei nr. 286/18.07.2016 s-a achitat cu facture nr. 0999166/18.07.2016 suma de 6,30 lei către C.N. 
Poşta Română SA, conform dovezii anexate. 
În temeiul art. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
întocmirea Raportului de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor, care a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 19.07.2016, cu adresa nr. 288/19.07.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 117, din data de 19.07.2016, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
13933/20.07.2016, conform dovezii anexate. 
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că au fost depuse cereri de creanţă suplimentară, iar în urma verificării 
cererilor de creanţă, lichidatorul judiciar a solicitat informaţii referitoare la cererile suplimentare de creanţă formulate 
împotriva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, de la următorii creditori: Primăria Lipova, Primăria Municipiului 
Caransebeş, Primăria Municipiului Timişoara, Primăria Comunei Ghiroda, Primăria Comunei Vladimirescu, Primăria 
Municipiului Lugoj, Primăria Comunei Criciova, care au fost communicate la numerele de fax la data de 08.07.2016, 
conform dovezilor anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului suplimentar al creanţelor împotriva debitoarei SC Izometal-
Magellan SRL, care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 19.07.2016, cu adresa nr. 289/19.07.2016, 
conform dovezii anexate. 
De asemenea, tabelul suplimentar al creanţelor, nr. 118, din data de 19.07.2016, a fost publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă nr. 13865/19.07.2016, conform dovezii anexate. 
Tabelul suplimentar al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Izometal-Magellan SRL. 
Raportul de activitate, nr. 117, din data de 19.07.2016, însoţit de tabelul suplimentar al creanţelor împotriva debitoarei 
SC Izometal-Magellan SRL, au fost comunicate către creditori, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, la 
data de 20.07.2016, conform dovezilor anexate. 
Având în vedere volumul mare de documente de evidenţă contabilă şi tehnico-operativă deţinute de SC Izometal-
Magellan SRL, lichidatorul judiciar a publicat un anunţ într-un ziar de largă circulaţie, în vederea selectării firmei care 
să procedeze la prelucrarea, preluarea în vederea depozitării şi conservarea documentelor de evidenţă contabilă şi 
tehnico-operativă. 
Urmare anunţului publicat, au fost primite următoarele oferte: 
1. SC Arhivitor SRL - ofertă de preţ nr. 154/04.08.2016 - preţ prelucrare 18 euro/ml (nu include TVA), preţ păstrare şi 
conservare 7,2 euro/an (nu include TVA). Preţul include cheltuieli cu deplasare, taxe, impozite şi contribuţii; 
2. SC Arhivator SRL - ofertă de preţ nr. 318/04.08.2016 – propunere financiară pentru prelucrare şi depozitare arhivă 
139,57 lei exclusiv TVA/ml; 
3. SC Casa Serviciilor Arhivistice - ofertă de preţ fără număr – preţ 117 euro/ml (transport, prelucrare, păstrare şi 
conservare, digitalizare documente permanente, ştate de plată); 
4. SC Uberum SRL - ofertă de preţ nr. 1470/05.08.2016 – preţ 20 euro/ml pentru serviciile de prelucrare, preţ 4 
euro/ml/an de păstrare. Preţurile nu includ TVA; 
5. IT Expert Archive - ofertă de preţ nr. 296/05.08.2016 – preţ 23 euro/ml pentru serviciile de prelucrare, preţ 0,60 
euro/ml/lună pentru depozitare şi administrare documente. Preţurile nu includ TVA; 
6. SC Ro Arhivare SRL - ofertă de preţ nr. din data de 04.08.2016 – preţ 2,98 euro/ml pentru pregătirea documentelor în 
vederea preluării, preţ 0,49 euro/km pentru auto de 3,5t pentru transport şi manipulare containere, preţ 3,98 euro/ml 
pentru materialele utilizate, preţ 6 euro/ml pentru servicii de păstrare şi conservare. Preţurile nu includ TVA. 
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Având în vedere ofertele primite, lichidatorul judiciar a întocmit Informare cu privire la ofertele privind serviciile de 
arhivare, păstrare şi conservare documente de evidenţă contabilă şi tehnico-operativă, prin care a solicitat membrilor 
Comitetului Creditorilor, ca în conformitate cu art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, să numească 
societatea care urmează să efectueze operaţiunea de arhivare, păstrare şi conservare documente de evidenţă contabilă şi 
tehnico-operativă. 
În temeiul art. 17 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Comitetului Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Angajarea persoanelor de specialitate necesare efectuării serviciilor de prelucrare, păstrare şi conservare a 
documentelor de evidenţă contabilă şi tehnico-operativă (fond arhivistic) a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
conform art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei“, şedinţa urmând la aibă loc la data de 18.08.2016, 
ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar 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 09.08.2016, a fost comunicată membrilor Comitetului 
Creditorilor la adresele de mail ale acestora la data de 11.08.2016, conform dovezii anexate. 
La data de 18.08.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a vut loc şedinţa Comitetului 
Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Angajarea persoanelor de specialitate necesare efectuării serviciilor de prelucrare, păstrare şi conservare a 
documentelor de evidenţă contabilă şi tehnico-operativă (fond arhivistic) a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
conform art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei“. 
La şedinţa Comitetului Creditorilor SC Izometal - Magellan SRL s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi – creditor bugetar - membru Comitet 
Creditori - reprezentată prin dl. Pîrvu Dorinel, în calitate de consilier juridic. 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în drepturi al Banca Comercială Română SA, prin mandatar Asset 
Portfolio Servicing Romania SRL, creditor garantat – preşedinte Comitet Creditori, punct de vedere scris cu adresa nr. 
67166/18.08.2016; 
2. Banca de Export-Import a României EximBank SA - creditor garantat/bugetar – membru Comitet Creditori - 
reprezentată prin dl. Claudiu Ciocîrlan, în calitate de director şi prin dna. Emilia Presada, în calitate de consilier juridic, 
punct de vedere scris cu adresa nr. 7090/18.08.2016; 
3. Marfin Bank (Romania) SA - creditor garantat – membru Comitet Creditori - reprezentată prin dna. Oana Cotiga, în 
calitate de Director Adjunct Departament Recuperare Creanţe şi prin dna. Andreea Enache, în calitate de Ofiţer 
Recuperare Creanţe, punct vedere scris cu adresa nr. L/GS/20160817/17.08.2016. 
Având în vedere punctele de vedere cu privire la ordinea de zi, primite de la 3 membrii ai Comitetului Creditorilor, 
precum şi punctul de vedere exprimat în cadrul şedinţei al reprezentantului D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, Comitetul Creditorilor constată: 
- nu poate adopta o hotărâre cu majoritate simplă potrivit art. 17 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, întrucât prin voturile 
exprimate, cei patru membrii ai Comitetului Creditorilor, care au trimis un punct de vedere scris sau au fost prezenţi, au 
votat fie pentru prorogarea discuţiilor pentru o dată ulterioară (Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în 
drepturi al Banca Comercială Română SA, prin mandatar Asset Portfolio Servicing Romania SRL), fie au numit 
societăţi diferite care să efectueze serviciile de prelucrare, păstrare şi conservare a documentelor de evidenţă contabilă şi 
tehnico-operativă, urmând a se face o nouă convocare a Comitetului Creditorilor cu aceeaşi ordine de zi. 
Procesul verbal al Comitetului Creditorilor nr. 103/18.08.2016 întocmit cu ocazia convocării Comitetului Creditorilor 
din data de 18.08.2016, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 19.08.2016, cu adresa nr. 
303/19.08.2016, însoţit de punctele de vedere consemnate în procesul verbal. 
Având în vedere faptul că, împotriva Tabelul suplimentar al creanţelor au fost formulate contestaţii de către Primăria 
Municipiului Timişoara, Primăria Criciova şi SC Bau Center Vest SRL, iar aceste contestaţii nu au fost soluţionate, 
stabilindu-se de către instanţă termen de judecată la data de 19.09.2016, lichidatorul judiciar a întocmit o cererea prin 
care a solicitat prorogarea termenului de depunere a Tabelului definitiv consolidat al creanţelor (stabilit iniţial la data de 
20.08.2016) după data soluţionării contestaţiilor împotriva Tabelului suplimentar al creanţelor, în drept, fundamentând 
cererea raportat la dispoziţiile art. 25 lit. k) „sesizează judecătorului sindic cu orice problemă care ar cere o soluţionare 
de către acesta“ coroborat cu dispoziţiile art. 11 alin. 2 Teza I „atribuţiunile judecătorului sindic sunt limitate la 
controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau lichidatorului şi cererile de natură judiciară aferente 
procedurii insolvenţei…“. 
Cererea de prorogare a termenului de depunere a Tabelului definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitorului SC 
Izometal-Magellan SRL a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 17.08.2016, cu adresa nr. 
301/17.08.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, a fost publicat anunţul prin care s-a anunţat organizarea selecţiei de oferte în vederea evaluării bunurilor 
mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei, termenul de depunere a ofertelor fiind la data de 29.07.2016, 
anunţul fiind comunicat şi la adresele de mail ale unor evaluator autrizaţi, conform dovezilor anexate. 
Urmare demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar provizoriu, au fost primite următoarele oferte: 
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1. Fortis Global Management SRL - propunerea de realizare a evaluării bunurilor mobile şi imobile existente în 
patrimoniul debitoarei, din data de 03.08.2016 – termen de execuţie: 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului şi a 
primirii documentaţiei complete pentru evaluare, cât şi a inspecţiei bunurilor; preţul oferit pentru executare evaluare: 
13.650 LEI + TVA; 
2. Piraeus Real Estate Consultants - oferta de evaluare din data de 03.08.2016 – termen de execuţie: 20 zile lucrătoare 
de la semnarea contractului şi a primirii documentaţiei complete pentru evaluare; preţul oferit pentru executare 
evaluare: 4.000 EURO + TVA; 
3. Tarasescu I. Paul-Octavian Expert Evaluator - oferta de evaluare nr. 531/28.07.2016 – termen de execuţie: 30 zile 
lucrătoare de la primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare; preţul oferit pentru executare evaluare: 
4.500 lei inclusiv TVA pentru bunurile imobile şi 20.000 lei inclusiv TVA pentru bunurile mobile; 
4. Justeval - oferta de evaluare din data de 16.08.2016 – preţul oferit pentru executare evaluare: 17.000 euro + TVA 
pentru evaluare bunuri mobile şi imobile; 
5. Infosmart Expert SRL - preţul oferit pentru executare evaluare: 12.000 lei + TVA pentru evaluare bunuri mobile şi 
imobile; 
6. Ing. Florian Petre Evaluator Autorizat - preţul oferit pentru executare evaluare: 11.500 lei pentru evaluare bunuri 
imobile şi 11.600 lei pentru evaluare bunuri imobile; 
7. Ec. Cojocaru C. Marian Expert Evaluator – ofertă evaluare nr. 137/25.07.2015 - preţul oferit pentru executare 
evaluare bunuri mobile: 4.000 lei (inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, impozite şi contribuţii) pentru evaluare bunuri 
mobile, termen de execuţie: maxim 20 zile de la data identificării bunurilor mobile de către evaluator şi punerea la 
dispoziţie a documentelor solicitate şi preţul oferit pentru executare evaluare bunuri mobile 3.000 lei (inclusiv cheltuieli 
cu deplasarea, taxe, impozite şi contribuţii) pentru evaluare bunuri imobile, termen de execuţie: maxim 20 zile de la 
data identificării bunurilor mobile de către evaluator şi punerea la dispoziţie a documentelor solicitate. 
Având în vedere ofertele primite, lichidatorul judiciar a întocmit Informarea cu privire la ofertele privind serviciile de 
evaluare a bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, prin care a 
solicitat membrilor Comitetului Creditorilor, ca în conformitate cu art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, să numească şi să stabilească nivelul retribuţiei evaluatorului care urmează să efectueze operaţiunea de 
evaluare a bunurilor identificate în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. 
În temeiul art. 17 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Comitetului Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Angajarea persoanelor de specialitate necesare efectuării operaţiunii de evaluare a bunurilor identificate în 
patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, conform art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei“, şedinţa urmând la aibă loc la data de 23.08.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar 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. 102, din data de 17.08.2016, a fost comunicată membrilor Comitetului 
Creditorilor la adresele de mail ale acestora la data de 17.08.2016, conform dovezii anexate. 
La data de 23.08.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a vut loc şedinţa Comitetului 
Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Angajarea persoanelor de specialitate necesare efectuării operaţiunii de evaluare a bunurilor identificate în 
patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, conform art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei“. 
La şedinţa Comitetului Creditorilor SC Izometal - Magellan SRL s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi – creditor bugetar - membru Comitet 
Creditori - reprezentată prin dl. Pîrvu Dorinel, în calitate de consilier juridic. 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Banca de Export-Import a României EximBank SA - creditor garantat/bugetar – membru Comitet Creditori - 
reprezentată prin dl. Claudiu Ciocîrlan, în calitate de director şi prin dna. Emilia Presada, în calitate de consilier juridic, 
punct de vedere scris cu adresa nr. 7216/23.08.2016; 
2. Marfin Bank (Romania) SA - creditor garantat – membru Comitet Creditori - reprezentată prin dna. Oana Cotiga, în 
calitate de Director Adjunct Departament Recuperare Creanţe şi prin dl. Dragos Patru, în calitate de Coordonator 
Serviciu Litigii, punct vedere scris cu adresa din data de 22.08.2016. 
Având în vedere punctele de vedere cu privire la ordinea de zi, primite de la 2 membrii ai Comitetului Creditorilor, 
precum şi punctul de vedere exprimat în cadrul şedinţei al reprezentantului D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, cu majoritate de trei din cinci membrii prezenţi sau care au transmis puncte 
de vedere în scris, doi fiind absenţi, Comitetul Creditorilor a decis: 
- aprobă oferta de evaluare depusă de expert evaluator ec. Cojocaru C. Marian - preţul oferit pentru executare evaluare 
bunuri mobile: 4.000 lei (inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, impozite şi contribuţii) pentru evaluare bunuri mobile, 
termen de execuţie: maxim 20 zile de la data identificării bunurilor mobile de către evaluator şi punerea la dispoziţie a 
documentelor solicitate şi preţul oferit pentru executare evaluare bunuri imobile 3.000 lei (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite şi contribuţii) pentru evaluare bunuri imobile, termen de execuţie: maxim 20 zile de la data 
identificării bunurilor mobile de către evaluator şi punerea la dispoziţie a documentelor solicitate. 
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Procesul verbal al Comitetului Creditorilor nr. 121/23.08.2016 întocmit cu ocazia convocării Comitetului Creditorilor 
din data de 23.08.2016, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 24.08.2016, cu adresa nr. 
313/24.08.2016, însoţit de punctele de vedere consemnate în procesul verbal şi a fost comunicat membrilor Comitetului 
Creditorilor, care au trimis puncte de vedere în scris, la adresele de mail ale acestora, la data de 23.08.2016, conform 
dovezilor anexate. 
Lichidatorul judiciar s-a deplasat împreună cu expertul evaluator ec. Cojocaru C. Marian la bunurile existente în 
proprietatea debitoarei, în vederea efectuării inspecţiei acestora. 
De asemenea, au fost puse la dispoziţia evaluatorului extrase de carte funciară, la această dată operaţiunea de evaluare 
aflându-se în curs de desfpşurare. 
În temeiul art. 17 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Comitetului Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Angajarea persoanelor de specialitate necesare efectuării serviciilor de prelucrare, păstrare şi conservare a 
documentelor de evidenţă contabilă şi tehnico-operativă (fond arhivistic) a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
conform art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei“, şedinţa urmând la aibă loc la data de 23.08.2016, 
ora 1200, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar 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. 118, din data de 19.08.2016, a fost comunicată membrilor Comitetului 
Creditorilor la adresele de mail ale acestora la data de 19.08.2016, conform dovezii anexate. 
La data de 23.08.2016, ora 1200, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a vut loc şedinţa Comitetului 
Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Angajarea persoanelor de specialitate necesare efectuării serviciilor de prelucrare, păstrare şi conservare a 
documentelor de evidenţă contabilă şi tehnico-operativă (fond arhivistic) a debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
conform art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei“. 
La şedinţa Comitetului Creditorilor SC Izometal - Magellan SRL s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi – creditor bugetar - membru Comitet 
Creditori - reprezentată prin dl. Pîrvu Dorinel, în calitate de consilier juridic. 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în drepturi al Banca Comercială Română SA, prin mandatar Asset 
Portfolio Servicing Romania SRL, creditor garantat – preşedinte Comitet Creditori, punct de vedere scris cu adresa nr. 
67306/23.08.2016; 
2. Banca de Export-Import a României EximBank SA - creditor garantat/bugetar – membru Comitet Creditori - 
reprezentată prin dl. Claudiu Ciocîrlan, în calitate de director şi prin dna. Emilia Presada, în calitate de consilier juridic, 
punct de vedere scris cu adresa nr. 7215/23.08.2016; 
3. Marfin Bank (Romania) SA - creditor garantat – membru Comitet Creditori - reprezentată prin dna. Oana Cotiga, în 
calitate de Director Adjunct Departament Recuperare Creanţe şi prin dl. Dragos Patru, în calitate de Coordonator 
Serviciu Litigii, punct vedere scris cu adresa din data de 22.08.2016. 
Având în vedere punctele de vedere cu privire la ordinea de zi, primite de la 3 membrii ai Comitetului Creditorilor, 
precum şi punctul de vedere exprimat în cadrul şedinţei al reprezentantului D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, cu majoritate de patru din cinci membrii prezenţi sau care au transmis puncte 
de vedere în scris, unul fiind absent, Comitetul Creditorilor a decis: 
- aprobă oferta de preţ nr. 1470/05.08.2016 depusă de SC Uberum SRL (preţ 20 euro/ml fără TVA pentru serviciile de 
prelucrare, preţ 4 euro/ml/an de păstrare fără TVA) pentru efectuarea serviciilor de prelucrare, păstrare şi conservare a 
documentelor de evidenţă contabilă şi tehnico-operativă, ale debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. 
Procesul verbal al Comitetului Creditorilor nr. 120/23.08.2016 întocmit cu ocazia convocării Comitetului Creditorilor 
din data de 23.08.2016, ora 1200, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 24.08.2016, cu adresa nr. 
312/24.08.2016, însoţit de punctele de vedere consemnate în procesul verbal şi a fost comunicat membrilor Comitetului 
Creditorilor, care au trimis puncte de vedere în scris, la adresele de mail ale acestora, la data de 23.08.2016, conform 
dovezilor anexate. 
În temeiul art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, lichidatorul judicial a procedat la întocmirea 
raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 4, 
din data de 31.08.2016. 
Raportul şi planul de distribuire vizează sumele obţinute din vânzarea următorului bun imobil din patrimoniul debitoarei 
SC Izometal-Magellan SRL: 
1. Imobilul constând din casă şi teren intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 398 mp., situat 
în Timişoara, judeţul Timiş, strada Reşiţa (actual strada Iuliu Maniu) nr. 24, înscris în Cartea Funciară nr. 420970 
Timişoara (CF vechi nr. 8115), cu nr. cadastral / nr. topografic Cad: C1 top: 16998/2 şi cu nr. cadastral / nr. topografic 
top: 16998/2, grevat de sarcini favoarea creditorului garantat BCR SA din patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan 
SRL. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 4, 
din data de 31.08.2016 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 31.08.2016, cu adresa nr. 
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319/31.08.2016, conform dovezii anexate şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-urile lichidatorilo judiciari, respectiv 
www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
În temeiul art. 122 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a întocmit 
Notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe, nr. 
120, din data de 31.08.2016, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15876/02.09.2016, conform 
dovezii anexate. 
Întrucât, a fost formulată contestaţie de către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara împotriva raportului asupra 
fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între creditori nr. 4, din data de 
31.08.2016, contestaţie ce face obiectul dosarului nr. 6902/101/2012/a157 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi,lichidatorul judiciar nu a procedat la distribuirea sumelor, acestea urmând a fi distribuite după soluţionarea 
contestaţiei. 
În vederea îndeplinirii atribuţiunilor prevăzute de art. 25 lit.d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, la 
data de 30.08.2016, s-a încheiat Actul adiţional 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, prin lichidator judiciar, 
în calitate de beneficiar, prin care au mai fost înfiinţate două posturi de pază cu regim de lucru permanent (24 de ore din 
24), la obiectivul din Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş. 
Necesitatea asigurării pazei şi conservăcii bunurilor existente în această locaţie, rezidă din faptul că, obiectivul este 
amplasat într-o zonă expusă sustragerilor (lângă calea ferată). 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv rectificat II al creanţelor împotriva debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 26.09.2016, cu adresa nr. 
351/26.09.2016, conform dovezii anexate. 
La întocmirea Tabelului definitiv rectificat II al creanţelor împotriva debitoarei SC Izometal - Magellan SRL, s-a avut 
in vedere adresa nr. DRPC 363/ 13.05.2016 primita de la BCR SA, Decizia Curtii de Apel Craiova, nr. 167/08.09.2016, 
trecerea creanţelor deţinute de Cornu Oana şi Cojocaru Silviu Gheorghe din categoria creanţelor salariale în categoria 
creanţelor chirografare, precum si diminuarea creanţei Asociaţiei Fii Mehedinţiului cu suma de 1.560.000,00 lei 
conform evidenţei contabile. 
Tabelul definitiv rectificat II al creanţelor, nr. 121, din data de 26.09.2016, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 17289/27.09.2016, conform dovezii anexate, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.ynaconsulting.ro. 
În vederea expunerii pe piaţă a bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
lichidatorul judiciar a amplasat, în locuri vizibile, bannere şi panouri cu menţiunea „de vânzare“, pentru următoarele 
locaţii: 
- Giarmata – 2 panouri – teren de vânzare; 
- Vladimirescu – 1 panou – teren de vânzare; 
- Criciova – 1 panou – teren de vânzare; 
- Timişoara – 3 bannere la apartamente; 
- Calea Lugojului – 2 bannere. 
Au fost preluate documente cu conţinut juridic de la consilierul juridic al debitoarei, în urma demisiei acesteia, conform 
proces verbal de predare-primire încheiat în data de 30.08.2016, anexat la prezentul raport. 
În urma demersurilor efectuate de lichidatorul judiciar, s-a primit de la Municipiul Timişoara – Direcţia Fiscală a 
Municipiului Timişoara, Deciziile de impunere privin scoaterea din evidenţa fiscală a 9 mijloace de transport, conform 
documentelor anexate. 
Potrivit hotărârii Comitetului Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL din data de 23.08.2016, s-a încheiat 
Contractul de prestări servicii, nr. 1990, din data de 27.09.2016, între Uberum SRL, în calitate de prestator şi Izometal-
Magellan SRL, prin lichidator judiciar, în calitate de client, având ca obiect „servicii de procesare a fondului arhivistic 
creat de SC Izometal-Magellan SRL“, preţul serviciilor de prelucare a fondului arhivistic fiind de 20 euro/metru liniar 
prelucrat, iar preţul unitar al serviciilor de depozitare a fondului arhivistic fiind de 4 euro/metru liniar/an de păstrare, 
conform ofertei de prestări servicii nr. 1470/05.08.2016. Contractul de prestări servicii, nr. 1990, din data de 
27.09.2016, este anexat la prezentul raport. 
Situaţia acţiunilor formulate de administratorul/lichidatorul judiciar Consultant Insolventa SPRL şi Yna Consulting 
SPRL în vederea recuperării creanţelor, se prezintă după cum urmează: 

Nr.crt. Dosar Temei legal Parte / Parti implicate Obiect Stare dosar Suma 

1 1047/325/2013 
Actiune in 
pretentii 

Asidoc SRL 
Recuperare 

creante 
Respins 10,802.12 

2 1048/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Atuu Comunication 
Recuperare 

creante 
Admis 1,651.60 

3 1061/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Wireless Market SRL 
Recuperare 

creante 
Perimat 3,797.79 

4 1063/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

WACB Company SRL 
Recuperare 

creante 
Respins 25,696.09 

5 11967/225/2013 Actiune in Ascanius SRL Recuperare Admis 2,552.49 
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pretentii creante 

6 11969/225/2013 
Actiune in 
pretentii 

Alizeu SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 1,145.54 

7 1253/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Encutescu Adrian 
Recuperare 

creante 
Admis 22,494.45 

8 12562/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Interpresent SRL 
Recuperare 

creante 
Perimat 12,274.14 

9 12563/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Stancu Filip 
Recuperare 

creante 
Recurs 12,385.65 

10 12564/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Lubristore SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 1,249.92 

11 12565/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Asiri International 
Recuperare 

creante 
Admis 131,604.72 

12 12566/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Ambient Decor SRL 
Recuperare 

creante 
Anuleaza 
cererea 

1,813.38 

13 1361/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Pelmus Valentin 
Recuperare 

creante 
Anulat 1,265.36 

14 13850/225/2014 
Actiune in 
pretentii Ispas Alexandru 

Recuperare 
creante Perimat 2,380.33 

15 13852/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Bugar Florin 
Recuperare 

creante 
Admis 24,746.06 

16 13976/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Bunceanu Dorel 
Recuperare 

creante 
Respins 18,202.65 

17 13977/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Corporation Rom-Cons 
SRL 

Recuperare 
creante 

Perimat 2,516.03 

18 13978/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Crisan Adela 
Recuperare 

creante 
Admis 1,716.01 

19 13979/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Drugan Roxana 
Recuperare 

creante 
Admis 4,048.89 

20 13980/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Consultants 
Management&Investment 

SRL 

Recuperare 
creante 

Renuntare 13,487.86 

21 14257/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

West Part 
Hidraulyc&Transmision 

Recuperare 
creante 

Perimat 248.25 

22 14258/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Saif Tim SA prin 
adm.jud. Alfa&Quantum 

Consulting SPRL 

Recuperare 
creante 

Suspendat 
art. 36 

1,833.86 

23 14259/225/2014 
Actiune in 
pretentii Davis Adrian Dorel 

Recuperare 
creante Respins 615.27 

24 14260/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Petras Gabi Doina 
Recuperare 

creante 
Respins 1,678.42 

25 14261/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Luswig Pffeifer Hochund 
Tiefbau GMBH&Co KG 

Germania 

Recuperare 
creante 

Respins 35,961.62 

26 14538/225/2014 Actiune in Megan Silviu Recuperare Admis 10,938.34 
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pretentii creante 

27 14861/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Fierst Price Market SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 1,744.18 

28 15040/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Tadis Agro SRL 
Recuperare 

creante 
Perimat 112,901.82 

29 15090/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Elmet Group SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 340.93 

30 15431/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Asociatia Herneacova 
Recuperare 

creante 
Respins 68,363.16 

31 15434/225/2014 
Actiune in 
pretentii Simicu Savu 

Recuperare 
creante Respins 48,048.66 

32 15435/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Princeps Studio SRL 
Recuperare 

creante 
Suspendat 

art. 36 
75,911.23 

33 15489/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Ciobanu Constantin 
Recuperare 

creante 
Admis 3,809.28 

34 16461/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Ambient Decor SRL 
Recuperare 

creante 
Perimat 1,813.38 

35 16733/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Dragoi Simona 
Recuperare 

creante 
Respins 5,350.77 

36 6248/94/2015* 
Actiune in 
pretentii 

Elena Damanakis 
Recuperare 

creante 
Respins 243.37 

37 16887/325/2014 
Actiune in 
pretentii 

Econometrica PKF SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 4,850.14 

38 19108/325/2013 
Actiune in 
pretentii 

Profal International SRL 
Recuperare 

creante 

Insolventa, 
T: 

08.12.2016 
(Dosar 

1037/30/20
16) 

92,940.07 

39 2115/30/2015 
Actiune in 
pretentii 

Profal International SRL 
Recuperare 

creante 
Renuntare 84,235.77 

40 2480/190/2013 
Actiune in 
pretentii 

Electroplast SA 
Recuperare 

creante 
Admis 7,833.33 

41 2829/325/2013 
Actiune in 
pretentii 

Moticica SRL 
Recuperare 

creante 
Respins 1,167.58 

42 4329/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Wireless Market SRL 
Recuperare 

creante 
Respins 3,797.79 

43 4330/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Super Construct SRL 
Recuperare 

creante 
Respins 2,333.54 

44 4331/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Mondovit 
Recuperare 

creante 
Admis 267.43 

45 4332/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Kis Spedizioni SRL 
Recuperare 

creante 
Achitat 
debit 

985.63 
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46 8750/325/2016 
Actiune in 
pretentii MCT Metal TM SRL 

Recuperare 
creante Admis 199,759.37 

47 4988/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Hydras SRL 
Recuperare 

creante 
Achitat 
debit 

494.72 

48 4989/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Cvpension SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 1,950.00 

49 4991/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Comprod Bocsa SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 304.97 

50 12458/325/2016 
Actiune in 
pretentii 

Forest One SRL 
Recuperare 

creante 
T: 

11.10.2016 
36,092.40 

51 12457/325/2016 
Actiune in 
pretentii 

Group Met Car SRL 
Recuperare 

creante 

Respinge 
actiunea. 
Cauza se 

afla in 
termenul de 
declarare a 
caii de atac. 

19,081.52 

52 5870/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Scottio SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 506.47 

53 5871/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Colcear Serv Com SRL 
Recuperare 

creante 
Suspendat 8,173.20 

54 5872/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Zurich Night Lounge 
Caffe SRL 

Recuperare 
creante 

Perimat 1,688.40 

55 5873/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Venere Construction SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 843.43 

56 5874/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Tehnomodus SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 2,477.38 

57 7437/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Full Print Banat SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 63,743.99 

58 903/225/2014 
Actiune in 
pretentii Navigator SRL 

Recuperare 
creante Perimat 599.43 

59 993/225/2014 
Actiune in 
pretentii 

Decora Distribution SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 594.57 

60 619/325/2013 
Actiune in 
pretentii 

Diana Trading SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 131,884.19 

61 11966/225/2013 
Actiune in 
pretentii 

Indimex Ciuta SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 1,129.76 

62 5354/325/2013 
Actiune in 
pretentii 

Mirsrus SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 2,800.33 

63 
 

Actiune in 
pretentii 

MIX Beton SRL 
Recuperare 

creante 

Declinat la 
Curtea de 
Arbitraj 

11,242.96 

64 6312/101/2013 
Actiune in 
pretentii 

RAAN Romag Termo 
Recuperare 

creante 
Suspendat 

art. 36 
483,902.09 
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65 6307/101/2013 
Actiune in 
pretentii RAAN Romag Prod 

Recuperare 
creante 

Suspendat 
art. 36 362,332.91 

66 3578/325/2013 
Actiune in 
pretentii 

Timpolice SRL 
Recuperare 

creante 
Admis 1,567.76 

67 11968/225/2013 
Actiune in 
pretentii 

European Rental Utility 
Recuperare 

creante 
Perimat 2,947.30 

68 4651/325/2013 
Actiune in 
pretentii 

Infraplan SRL 
Recuperare 

creante 
Admis in 

parte 
1,569.55 

69 1042/325/2013 
Actiune in 
pretentii 

Drumuri Municipale SA 
Recuperare 

creante 
Admis in 

parte 
19,479.64 

70 1043/325/2013 
Actiune in 
pretentii 

Gradinita PP4 
Recuperare 

creante 
Respins 634.17 

71 621/325/2013 
Actiune in 
pretentii 

Gradinita PP3 
Recuperare 

creante 
Respins 4,674.67 

72 1046/325/2013 
Actiune in 
pretentii 

Mega Group SRL 
Recuperare 

creante 
Respins 20,527.28 

73 2830/325/2013 
Actiune in 
pretentii 

Auto Alex SRL 
Recuperare 

creante 
Respins 5,882.60 

       
1 5548/30/2014 

Cerere 
creante 

Atrium DC SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

63,037.15 

2 7038/30/2015 
Cerere 
creante 

Bau Center Vest SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

6,941,301.41 

3 
7038/30/2015/a1

5* 
Contestatie 

tabel 
Bau Center Vest SRL 

Recuperare 
creante 

T: 
13.10.2016 

23,095,949.6
5 

4 
3394/87/2012/a1

2 
Cerere 
creante Estagroteh SRL 

Recuperare 
creante 

Contestatie 
tabel 16,223.14 

5 2237/30/2015/a1 
Cerere 
creante 

Eurodepur SRL 
Recuperare 

creante 

Admis 
antrenare 

raspundere 
2,563,074.15 

6 6837/30/2015 
Cerere 
creante 

Fortinos SRL 
Recuperare 

creante 

Nenotificati
, Cepunere 
in termen 

4,400.17 

7 7252/30/2015 
Cerere 
creante 

Full Print Banat SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

63,512.93 

8 308/100/2015 
Cerere 
creante 

Gutimi SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

17,647.49 

9 7569/30/2014 
Cerere 
creante 

Interprezent SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

12,274.14 

10 7774/30/2013 
Cerere 
creante 

Izo Foraj SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

935.50 

11 2637/111/2015 
Cerere 
creante 

Princeps Studio Inc 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

77,197.11 
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12 9247/30/2013 
Cerere 
creante RTV Arad 

Recuperare 
creante 

Creanta 
admisa 1,680.72 

13 205/30/2012 
Cerere 
creante 

All Pic SRL 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
1,325,270.55 

14 4776/30/2009 
Cerere 
creante 

Andreco SRL 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
1,465.78 

15 7024/30/2012 
Cerere 
creante 

Anfimec SRL 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
4,131.96 

16 10333/83/2012 
Cerere 
creante 

Antrepriza de Drumuri si 
Montaj SRL 

Recuperare 
creante 

Creanta 
admisa 

243,680.35 

17 2485/30/2014 
Cerere 
creante 

ARB Virtualis SRL 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
31,012.87 

18 7983/30/2011 
Cerere 
creante 

Autohton TIM SRL 
Recuperare 

creante 
T: 

26.01.2017 
338,480.08 

19 1343/115/2013 
Cerere 
creante 

Banatica Group SRL 
Recuperare 

creante 
T: 

17.11.2016 
2,936.13 

20 5613/115/2011 
Cerere 
creante 

Burciu Universal SRL 
Recuperare 

creante 
T: 

15.12.2016 
207,931.00 

21 686/115/2012 
Cerere 
creante 

Carina Royal Impex SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

39,145.63 

22 6102/115/2012 
Cerere 
creante 

Chinco Impex SRL 
Recuperare 

creante 
T: 

08.12.2016 
725,508.94 

23 11451/30/2012 
Cerere 
creante 

Con Blat SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

6,003.03 

24 2076/30/2014 
Cerere 
creante 

Concrete Steel SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

74,665.35 

25 5072/115/2012 
Cerere 
creante Consproiect SRL 

Recuperare 
creante 

Creanta 
admisa 551,677.68 

26 1967/115/2009 
Cerere 
creante 

Construct Anste SRL 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
27,046.99 

27 524/30/2009 
Cerere 
creante 

Constructii Feroviare SA 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

21,746.43 

28 175/30/2010 
Cerere 
creante 

Cosim Oil SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

22,977,104.8
5 

29 7736/30/2011 
Cerere 
creante 

Cova Ghera & Co SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

12,449.71 

30 7550/30/2011 
Cerere 
creante 

CS FC CFR Timisoara 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
465,573.71 

31 79/30/2010 
Cerere 
creante 

Decogips SRL 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
62,279.98 

32 2096/83/2012 
Cerere 
creante Domus Impex SRL 

Recuperare 
creante 

Creanta 
admisa 4,231.89 
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33 2995/30/2011 
Cerere 
creante DS ASA Now SRL 

Recuperare 
creante 

Indestulati 
0% 26,707.64 

34 93/30/2013 
Cerere 
creante 

Ela Decor SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

595,200.99 

35 7341/108/2012 
Cerere 
creante 

Eugendo SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

3,633.89 

36 2980/30/2012 
Cerere 
creante 

Europroducts SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

14,590.47 

37 2976/97/2009 
Cerere 
creante 

Eurotur Service SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

4,914.89 

38 484/96/2011 
Cerere 
creante 

Exbeton 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

198,180.86 

39 7806/97/2012 
Cerere 
creante 

Firt Coda 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

23,419.01 

40 317/108/2010* 
Cerere 
creante 

General Vest Building 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
30,125.35 

41 984/225/2014 
Cerere 
creante 

Grimetal Impex SRL 
Recuperare 

creante 

Nu am fost 
notificati, 
Radiata 

9,933.03 

42 8401/30/2011 
Cerere 
creante 

Impodimag SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

11,540.08 

43 8802/30/2008 
Cerere 
creante 

Inegalabil Agro SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

4,726.71 

44 5663/95/2009 
Cerere 
creante 

Instal Prod SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

52,087.20 

45 1761/30/2009 
Cerere 
creante 

JI Component RO SRL 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
502.25 

46 7852/97/2011 
Cerere 
creante 

Kolossa Comimpex SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

59,715.86 

47 4555/30/2014 
Cerere 
creante Magmatex SRL 

Recuperare 
creante 

Indestulati 
0% 1,630.08 

48 5141/30/2010 
Cerere 
creante 

Matei AL SRL 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
19,778.41 

49 10562/30/2013 
Cerere 
creante 

Meridianul Deta SRL 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
35,505.52 

50 4/30/2012 
Cerere 
creante MMS Tivo Invest SRL 

Recuperare 
creante 

Indestulati 
0% 

44,897.97 

51 6450/30/2012 
Cerere 
creante 

NGF Construct SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

565,679.64 

52 6623/111/2009 
Cerere 
creante 

Niseus Construct SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

98,801.57 

53 8738/30/2012 
Cerere 
creante 

NM Construct SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

21,733.26 
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54 2164/30/2010 
Cerere 
creante OREM SRL 

Recuperare 
creante 

Indestulati 
0% 79,930.34 

55 12060/111/2011 
Cerere 
creante 

Otelul Vest SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

7,245.68 

56 872/30/2010 
Cerere 
creante 

RAANK 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

60,117.22 

57 3135/30/2008 
Cerere 
creante 

Radisson Investment 
Group SRL 

Recuperare 
creante 

Creanta 
admisa 

275,820.18 

58 2918/97/2009 
Cerere 
creante 

Redmet SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

9,860.78 

59 3949/30/2012 
Cerere 
creante 

Ripensia SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

491,400.05 

60 4823/30/2010 
Cerere 
creante 

Robust Construct SRL 
Recuperare 

creante 
Atragerea 

raspunderii 
1,544.62 

61 3593/91/2013 
Cerere 
creante 

Rodistrib SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

1,721.26 

62 5600/30/2011 
Cerere 
creante 

Rominex SA 
Recuperare 

creante 
Tardiv 

formulata 
517,348.84 

63 2820/30/2014 
Cerere 
creante 

Saif Tim SA 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

1,833.96 

64 8786/30/2013 
Cerere 
creante 

Saratoga Int Distribution 
SRL 

Recuperare 
creante 

Creanta 
admisa 

3,517.83 

65 11206/30/2012 
Cerere 
creante 

SFS Construct SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

310,301.85 

66 4715/30/2012 
Cerere 
creante 

SIVRA SRL 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
66,879.35 

67 11546/95/2012 
Cerere 
creante Solaris SRL 

Recuperare 
creante 

Creanta 
admisa 90,418.31 

68 8224/30/2012 
Cerere 
creante 

TT Trans SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

163,753.90 

69 2702/30/2012 
Cerere 
creante 

Techno Logic SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

4,308.40 

70 2394/108/2009 
Cerere 
creante 

Total Construct &  Co 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

11,279.95 

71 4160/111/2013 
Cerere 
creante 

Tubo Trade Proiect SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

131,673.94 

72 42/30/2013 
Cerere 
creante 

Vicol Construct SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

301,082.38 

73 3/30/2010 
Cerere 
creante 

Z&Z Marketing SRL 
Recuperare 

creante 
Creanta 
admisa 

66,562.70 

74 7415/30/2013 
Cerere 
creante ZB UIVAR 

Recuperare 
creante 

Indestulati 
0% 1,869.53 
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75 3719/30/2009 
Cerere 
creante Arvensis 

Recuperare 
creante 

Indestulati 
0% 116,758.40 

76 7550/30/2011 
Cerere 
creante 

Club Sportiv CFR 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
465,573.71 

77 7102/30/2009 
Cerere 
creante 

Eurostructur 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
1,035,053.35 

78 1112/108/2010* 
Cerere 
creante 

Firu Grup 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
42,041.71 

79 3430/30/2013 
Cerere 
creante 

Interior Design GMD 
2009 

Recuperare 
creante 

Indestulati 
0% 

17,571.98 

80 7504/30/2009 
Cerere 
creante 

NT Construct 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
112,605.55 

81 4491/30/2013 
Cerere 
creante 

Sebatim 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
8,544.40 

82 2702/30/2010 
Cerere 
creante 

Tehno Logic 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
4,308.40 

83 2063/115/2009 
Cerere 
creante 

Vector Optimal 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
14,412.82 

84 5089/108/2011 
Cerere 
creante 

UVE Antreprenoriat 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
4,371.00 

85 2823/30/2014 
Cerere 
creante 

Cristiana SRL 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
2,000.00 

86 6833/30/2011 
Cerere 
creante 

M-ESSA Construct SRL 
Recuperare 

creante 
Indestulati 

0% 
41,843.55 

Situaţia acţiunilor formulate de administratorul/lichidatorul judiciar Consultant Insolventa SPRL Si Yna Consulting 
SPRL în vederea maximizarii averii debitoarei, actiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei 

1 6902/101/2012/a118 Art. 138 din Legea 85/2006 Cornu Georgica 729/P/2016 617,040,016.01 

Situaţia acţiunilor formulate de administratorul/lichidatorul judiciar Consultant Insolventa SPRL si Yna Consulting 
SPRL în vederea maximizarii averii debitoarei, acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, este prezentată în tabelul următor: 

Nr. 
crt. Dosar Obiect Observatii 

1. 6902/101/2012/a84 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 
acordare de discount efectuată de SC Izometal-

Magellan SRL către SC CONAR SA prin factura 
fiscală nr. 001797 din 30.09.2012 

Prin sentinţa nr. 
939/06.10.2014 cererea a 
fost admisă. Conar SA a 

formulat recurs la Curtea de 
Apel Craiova cu termen de 

judecată la data de 
30.04.2015. 

2. 6902/101/2012/a85 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 
acordare de discount efectuată de SC Izometal-

Magellan SRL către SC Manon Lescaut SRL prin 
factura fiscală nr. 002337 din 30.09.2012 

Prin sentinţa nr. 
1038/10.11.2014 cererea a 

fost admisă. 
În cauză nu a fost declarat 

recurs. 

3. 6902/101/2012/a86 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 
acordare de discount efectuată de SC Izometal-

Magellan SRL către SC CONFORT SA prin 
factura fiscală nr. 001796 din 30.09.2012 

Prin sentinţa nr. 
940/06.10.2014 cererea a 

fost admisă. 
În cauză nu a fost declarat 

recurs. 
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4. 6902/101/2012/a87 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunile 

de acordare de discount în sumă totală de 
4.363.828,95 lei efectuate de SC Izometal-

Magellan SRL către SC Bau Center SRL prin 
următoarele facturi fiscale: 

- nr. 11200 din 17.10.2012 cu un discount de 
32.364,00 lei; 

- nr. 002008 din 01.02.2013 cu un discount 
de 575.616,06 lei; 

- nr. 002009 din 01.02.2013 cu un discount 
de 179.747,80 lei; 

- nr. 0290113 din 31.07.2013 cu un discount 
de 177.518,04 lei; 

- nr. 0290134 din 31.08.2013 cu un discount 
de 670.896,09 lei; 

- nr. 0290135 din 31.08.2013 cu un discount 
de 40.838,77 lei; 

- nr. 0290136 din 31.08.2013 cu un discount 
de 106.199,13 lei; 

- nr. 0290137 din 31.08.2013 cu un discount 
de 443.546,34 lei; 

- nr. 0290138 din 31.08.2013 cu un discount 
de 281.537,23 lei; 

- nr. 0290139 din 31.08.2013 cu un discount 
de 174.119,39 lei; 

- nr. 00290224 din 31.01.2014 cu un discount 
de 517.838,90 lei; 

- nr. 00290225 din 31.01.2014 cu un discount 
de 167.148,92 lei; 

- nr. 00290226 din 31.01.2014 cu un discount 
de 115.096,80 lei; 

- nr. 00290227 din 31.01.2014 cu un discount 
de 472.767,27 lei; 

- nr. 00290228 din 31.01.2014 cu un discount 
de 176.329,13 lei; 

- nr. 00290234 din 31.01.2014 cu un discount 
de 39.311,96 lei; 

- nr. 00290235 din 31.01.2014 cu un discount 
de 299.158,25 lei. 

Prin sentinţa nr. 
941/06.10.2014 cererea a 

fost admisă. 
În cauză nu a fost declarat 

recurs. 

5. 6902/101/2012/a91 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 

compensare creanţe în sumă de 27.681,17 lei 
efectuată prin procesul verbal de stingere a 

datoriilor nr. 151/25.01.2013, a operaţiunii de 
compensare creanţe în sumă de 2775,23 lei 
efectuată prin procesul verbal de stingere a 
datoriilor din 31.05.2013 şi a operaţiunii de 

compensare creanţe în sumă de 27.681,17 lei 
efectuată prin procesul verbal de stingere a 

datoriilor din data de 30.09.2013. 

Prin sentinţa nr.  116 din 
02.03.2015 cererea a fost 

admisă. 
Conar SA a formulat recurs 
la Curtea de Apel Craiova 

care a fost respins prin 
Decizia civila nr. 
126/14.05.2015. 

6. 6902/101/2012/a92 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect contractul de 
cesiune de creanţă nr. 320/21.09.2012 încheiat 
între SC Izometal-Magellan SRL în calitate de 

cedent, SC Ifma SA în calitate de cesionar şi  SC 
Bau Center SRL (fosta SC MCT Media SRL) în 

calitate de debitor cedat. 

Prin sentinţa nr.  80 din 
09.02.2015 cererea a fost 

admisă. 
Ifma SA şi Conar SA au 

formulat recurs la Curtea de 
Apel Craiova care a fost 

respins prin Decizia civila 
nr. 183/02.07.2015. 

7. 6902/101/2012/a93 
Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 

Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 
de compensare creanţe în sumă de 52.274,27 lei 

Prin sentinţa nr.  117 din 
02.03.2015 cererea a fost 
admisă. In cauza nu a fost 
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efectuată prin ordinul de compensare nr. 0939653 
din 31.12.2012 efectuată între SC Izometal-
Magellan SRL şi SC Ella Decor 2007 SRL. 

declarat recurs. 

8. 6902/101/2012/a94 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 

compensare creanţe în sumă de 199.759,37 lei 
efectuată prin procesul verbal de stingere a 

datoriilor nr. 1/30.09.2013 şi  a operaţiunii de 
compensare creanţe în sumă de 3.300 lei 

efectuată prin procesul verbal de stingere a 
datoriilor nr. 2/30.09.2013 efectuată între SC 

Izometal-Magellan SRL şi SC MCT Metal TM 
SRL. 

Prin sentinţa nr.  134 din 
09.03.2015 cererea a fost 

admisă. 
In cauza nu a fost declarat 

recurs. 

9. 6902/101/2012/a95 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 

de acordare de discount efectuate de SC 
Izometal-Magellan SRL către SC MCT Impex 

SRL prin factura fiscală nr. 0011225 din 
17.10.2012 

Prin Sentinta civila nr. 
232/04.05.2015 a fost 

admisa actiunea. In cauza nu 
a fost declarat recurs. 

10. 6902/101/2012/a96 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 

compensare creanţe în sumă de 36.092,40 lei 
efectuată prin ordinul de compensare nr. 0939647 

din 30.09.2012 efectuată între SC Izometal-
Magellan SRL şi SC Forest One SRL. 

Prin Sentinta civila nr. 
143/16.03.2015 a fost 

admisa actiunea. In cauza nu 
a fost declarat recurs. 

11. 6902/101/2012/a97 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operaţiunea de 

compensare creanţe în sumă de 19.081,52 lei 
efectuată prin ordinul de compensare nr. 0939649 

din 31.10.2012 efectuată între SC Izometal-
Magellan SRL şi SC Group Met Car SRL. 

Prin Sentinta civila nr. 
144/16.03.2015 a fost 

admisa actiunea. In cauza nu 
a fost declarat recurs. 

12. 6902/101/2012/a98 

Constatare nulitate absoluta conform art. 46 din 
Legea nr. 85/2006 având ca obiect operatiunea 

efectuată între SC Izometal-Magellan SRL şi Bau 
Center SRL. 

Prin Sentinta civila nr. 
89/14.03.2016 a fost 

respinsa actiunea. 
Administratorul judiciar a 
declarat recurs care a fost 

admis prin Decizia nr. 
166/08.09.2016 a Curtii de 

Apel Craiova. 
Situaţia dosarelor având ca obiect acţiuni în anularea actelor frauduloase formulate de administratorul judiciar 
Consultant Insolventa SPRL şi Yna Consulting SPRL în vederea maximizarii averii debitoarei,  întemeiate pe 
dispoziţiile art. 79 - 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Observatii 

1. 6902/101/2012/a3 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Ana Oil SRL. 

Prin hotararea 95/16.02.2015 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 

2. 6902/101/2012/a4 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Tehnix SRL. 

Prin Sentinţa 569/05.05.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 

3. 6902/101/2012/a5 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către MCT Metal 

SRL. 

Prin Sentinţa 456/19.07.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
În cauză nu a fost formulat recurs. 

4. 6902/101/2012/a6 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Ductil SA. 

Prin Sentinţa 1072/09.12.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
În cauză nu a fost formulat recurs. 

5. 6902/101/2012/a7 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Henkel 

Prin Sentinţa 570/05.05.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 
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România SRL. 

6. 6902/101/2012/a8 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Electroconat 

SRL. 

La termenul de judecată din 10.12.2012 
reclamanţii au renunţat la judecarea 

cauzei. 

7. 6902/101/2012/a9 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Tinmar IND 

SA. 

Prin Sentinţa 1019/02.12.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Tinmar IND SA a formulat recurs care a 

fost admis de Curtea de Apel Craiova prin 
Decizia nr. 95/25.02.2014 sentinţa fiind 
casată şi trimisă cauza spre rejudecare. 

În rejudecarea cauzei, Tribunalul 
Mehedinţi a respins acţiunea prin Sentinţa 

nr. 583/07.05.2014. 

8. 6902/101/2012/a10 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Banat Mineral 

Group SRL. 

Prin Sentinţa 1073/09.12.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
În cauză nu a fost formulat recurs. 

9. 6902/101/2012/a11 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Lasselsberger 

Knauf SRL. 

Prin Sentinţa 145/03.02.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Lasselsberger Knauf SRL a formulat 

recurs, care a fost anulat ca netimbrat de 
Curtea de Apel Craiova prin Decizia nr. 

301/05.06.2014. 

10. 6902/101/2012/a12 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către GABI TEX 

SRL. 

Prin Sentinţa 245/17.02.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 
Recursul formulat de administratorul 
judiciar a fost respins prin Decizia nr. 

245/08.05.2014 a Curţii de Apel Craiova. 

11. 6902/101/2012/a13 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Elis Pavaje 

SRL. 

Prin Sentinţa 571/05.05.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 
Recursul formulat de administratorul 

judiciar are termen de judecată la Curtea 
de Apel Craiova în data de 22.01.2015. 

12. 6902/101/2012/a14 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Sika Romania 

SRL. 

Prin Sentinţa 546/23.09.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Recursul formulat de Sika România SRL a 
fost admis prin Decizia nr. 67/11.02.2014, 
sentinţa fiind casată şi trimisă cauza spre 

rejudecare. În rejudecarea cauzei, 
Tribunalul Mehedinţi a admis acţiunea 
prin Sentinţa nr. 587/07.05.2014. Sika 

Romania SRL a formulat recurs împotriva 
Sentinţei nr. 587/07.05.2014 pronunţate în 
rejudecare de Tribunalul Mehedinţi. Prin 

Decizia nr. 437/02.101.2014 pronunţată de 
Curtea de Apel Craiova a fost admis 
recursul, a fost modificată sentinţa 
Tribunalului Mehedinţi în sensul 

respingerii acţiunii. 

13. 6902/101/2012/a15 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat 

bilete la ordin către Euro Star Group 
SRL. 

Prin Sentinţa 706/10.06.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 

14. 6902/101/2012/a16 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Thyssenkrupp 

Prin hotararea 96/16.02.2015 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 
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Materials Romania SRL. respinsă. 

15. 6902/101/2012/a17 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Salzgiltter 
Mannesmann Distributie SRL. 

Prin Sentinţa 1074/09.12.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Recursul formulat de Salzgiltter 

Mannesmann Distributie SRL a fost admis 
de Curtea de Apel Craiova prin Decizia nr. 

246/08.05.2014. 

16. 6902/101/2012/a18 
Anularea actului fraudulos prin care 

Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Franksstahl 

România SRL. 

Prin Sentinţa 153/03.02.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Recursul formulat de Franksstahl România 

SRL a fost admis de Curtea de Apel 
Craiova prin Decizia nr. 302/05.06.2014. 

17. 6902/101/2012/a19 

Anularea actului fraudulos prin care 
Izometal-Magellan SRL a girat 
bilete la ordin către Caterpillar 

Financial Services Poland ZO.O - 
Sucursala România IFN SA. 

Termen de judecată la data de 30.03.2015 
pentru depunerea raportului de expertiza 
achitarea onorariului (de 500 lei) către 

expertul Ilie Laurenţiu. 

18. 6902/101/2012/a20 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 

girat bilete la ordin către 
ARCELORMITTAL ROMANIA 

SRL. 

Prin Sentinţa 547/23.09.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Recursul formulat de ARCELORMITTAL 
ROMANIA SRL  a fost admis de Curtea 

de Apel Craiova prin Decizia nr. 
169/20.03.2014. 

19. 6902/101/2012/a21 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
girat bilete la ordin către SIDMA 

ROMÂNIA SRL- COFACE 
ROMANIA CREDIT 

MANAGEMENT SERVICES SRL. 

Prin Sentinţa 457/19.07.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Recursul formulat de SIDMA ROMÂNIA 

SRL  a fost admis de Curtea de Apel 
Craiova prin Decizia nr. 1451/19.11.2013. 

20. 6902/101/2012/a22 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 

girat bilete la ordin către 
HENGLMIN SRL. 

Prin Sentinţa 457/19.07.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 

21. 6902/101/2012/a23 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 

girat bilete la ordin către 
COUTINHO & FERROSTAAL 
GMBH PRIN SC SIDERCOMIT 

SRL. 

Prin Sentinţa 1075/09.12.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Recursul formulat de COUTINHO & 

FERROSTAAL GMBH a fost respins ca 
tardiv de Curtea de Apel Craiova prin 

Decizia nr. 339/19.06.2014. 

22. 6902/101/2012/a24 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 

girat bilete la ordin către 
UMWELTTECHNIK ROMANIA 

SRL. 

Prin Sentinţa 319/03.03.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 

 

23. 6902/101/2012/a26 
Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
girat bilete la ordin către DIRECT 

LINE INOX IMPEX. 

Prin Sentinţa 548/23.09.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

admisă. 
Recursul formulat de DIRECT LINE 

INOX IMPEX a fost admis de Curtea de 
Apel Craiova prin Decizia nr. 

68/11.02.2014. 

24. 6902/101/2012/a34 
Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 

girat bilete la ordin către TERA 
PLAST SA. 

Prin Sentinţa 748/23.06.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 
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25. 6902/101/2012/a35 
Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
girat bilete la ordin către MARFIN 

BANK ROMÂNIA SA. 

Prin Sentinţa 749/23.06.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 
Recursul formulat de administratorul 
judiciar are termen la Curtea de Apel 

Craiova la data de 16.10.2014. 

26. 6902/101/2012/a36 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
girat bilete la ordin către MARFIN 

BANK ROMÂNIA SA. 

Prin Sentinţa 246/17.02.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 
Recursul formulat de administratorul 
judiciar a fost respins prin Decizia nr.  

247/08.05.2014  pronunţată de Curtea de 
Apel Craiova. 

27. 6902/101/2012/a37 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 

girat bilete la ordin către HTI 
INTERNAŢIONAL ROMÂNIA. 

Prin Sentinţa 514/14.04.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti acţiunea a fost 

respinsă. 
Recursul formulat de administratorul 
judiciar a fost respins prin Decizia nr.  

418/18.09.2014  pronunţată de Curtea de 
Apel Craiova. 

28. 6902/101/2012/a38 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
girat bilete la ordin către AUTO 

VIDASOL SRL. 

Prin sentinţa nr. 1050/ 17.11.2014 a fost 
respinsă acţiunea. A fost formulat recurs la 

Curtea de Apel Craiova cu termen de 
judecată la 30.04.2015. 

29. 6902/101/2012/a40 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
girat bilete la ordin către TRANS 

BITUM SRL. 

La termenul de judecată din 25.11.2013 
reclamanţii au renunţat la judecarea 

cauzei. 

30. 6902/101/2012/a41 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
girat bilete la ordin către TRANS 

BITUM SRL. 

La termenul de judecată din 25.11.2013 
reclamanţii au renunţat la judecarea 

cauzei. 

31. 6902/101/2012/a44 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
efectuat transferuri patrimoniale 

către BAU CENTER VEST SRL. 

Termen de judecată la 10.10.2016 pentru 
disjungerea acţiunii în funcţie de bunurile 

mobile şi imobile care fac obiectul 
acţiunii. 

32. 6902/101/2012/a45 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
efectuat transferul patrimonial al 
bunului mobil concasor cu falci 
către NICO CONSTRUCT SRL. 

Prin sentinţa nr. 129/ 09.03.2015 a fost 
respinsă acţiunea. 

33. 6902/101/2012/a46 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
efectuat transferul patrimonial al 

părţilor sociale deţinute la IZO OIL 
SRL către Caraiman Lucian . 

Prin sentinţa nr. 188/ 06.04.2015 a fost 
respinsă acţiunea. 

34. 6902/101/2012/a47 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
efectuat transferuri patrimoniale de 

bunuri mobile către MANON 
LESCAUT SRL. 

Prin Sentinta civila nr. 305/08.06.2015 a 
fost respinsa actiunea. Administratorul 

judiciar a declarat recurs care a fost 
respins prin Decizia nr. 256/05.11.2015 

35. 6902/101/2012/a48 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 

platit facturi de avans  emise de 
CONFORT SA. 

Prin sentinţa nr. 189/ 06.04.2015 a fost 
respinsă acţiunea. 

36. 6902/101/2012/a49 
Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 

acceptat la plata alte facturi de 
avans  emise de CONFORT SA. 

Termen de judecată la 04.05.2015 pentru 
citarea şi conceptarea SC CONAR SA în 

calitate de pârât. 

37. 6902/101/2012/a50 
Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
efectuat transferuri patrimoniale de 

Prin Sentinta civila nr. 249/11.05.2015 a 
fost respinsa actiunea. 
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bunuri mobile – container MAN - 
către STEEL CONFORT SRL. 

38. 6902/101/2012/a51 
Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
platit factura de avans emisă de SC 

C&C MH CONFORT SRL. 

Prin sentinţa nr. 130/09.03.2015 a fost 
admisă acţiunea. 

39. 6902/101/2012/a52 
Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
încheiat contractul de fidejusiune 
solidară cu RAAN şi CONFORT. 

Prin sentinţa nr. 1034/10.11.2014 a fost 
admisă acţiunea. 

40. 6902/101/2012/a53 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 

cesionat catre domnul Cornu 
Georgica părţile sociale deţinute la 

FULL PRINT BANAT SRL. 

Prin sentinţa nr. 612/14.12.2015 a fost 
admisă acţiunea. In cauza a fost declarat 
recurs care a fost respins de catre Curtea 

de Apel Craiova. 

41. 6902/101/2012/a54 

Anularea actului fraudulos prin care 
SC IZOMETAL MAGELLAN SRL 

a transmis către SC STEEL 
CONFORT SRL fără plata preţului 

a unui număr de 49.550 acţiuni 
deţinute la SC CONAR SA. 

Prin Sentinta civila nr. 338/22.06.2015 a 
fost admisa actiunea. In cauza a fost 

declarat recurs care a fost respins prin 
Decizia nr. 285/03.12.2015 a Curtii de 

Apel Craiova. 

42. 6902/101/2012/a55 

Anularea actului fraudulos constând 
în transferul patrimonial în valoare 
de 71.831.900 lei prin transmiterea 
de SC IZOMETAL MAGELLAN 
SRL către SC CONFORT SA fără 

plata preţului a unui număr de 
1.436.638 părţi sociale deţinute la 
SC C&C MH CONFORT SRL. 

Prin Sentinta civila nr. 339/22.06.2015 a 
fost admisa actiunea. In cauza a fost 

declarat recurs care a fost respins prin 
Decizia nr. 286/03.12.2015 a Curtii de 

Apel Craiova. 

43. 6902/101/2012/a56 

Anularea actului fraudulos constând 
în transferul patrimonial în valoare 
de 9.800.000 lei prin transmiterea 
de SC IZOMETAL MAGELLAN 
SRL în calitate de cedent către SC 
SC CONFORT SA în calitate de 

cesionar, fără plata preţului, a unui 
număr de 50.000 părţi sociale 

deţinute la SC GROUP MET CAR 
SRL. 

Prin Sentinta civila nr. 340/22.06.2015 a 
fost admisa actiunea. In cauza a fost 

declarat recurs care a fost respins prin 
Decizia nr. 287/03.12.2015 a Curtii de 

Apel Craiova. 

42. 6902/101/2012/a57 

Anularea actului fraudulos constând 
în transferul patrimonial în valoare 
de 9.800.000 lei prin transmiterea 
de SC IZOMETAL MAGELLAN 
SRL către SC MCT IMPEX SRL 
fără plata preţului a unui număr de 
3.920.000 acţiuni deţinute la SC 

CONFORT SA. 

Prin sentinţa nr. 190/ 06.04.2015 a fost 
respinsă acţiunea. 

43. 6902/101/2012/a58 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
platit factura de avans emisă de SC 

C&C MH CONFORT SRL. 

Prin sentinţa nr. 191/ 06.04.2015 a fost 
respinsă acţiunea. 

44. 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 10.10.2016. 

45. 6902/101/2012/a60 

Anularea actului fraudulos prin care 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL a 
efectuat transferuri patrimoniale de 
bunuri mobile către CONFORT SA. 

Termen de judecată la 20.10.2016 admite 
cererea de amanare formulata de expert. 
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46. 6902/101/2012/a61 

Anularea actului fraudulos constând 
în transferul patrimonial în valoare 
de 107.650 lei prin transmiterea de 

SC IZOMETAL MAGELLAN SRL 
în calitate de cedent către domnul 

Cornu Georgică în calitate de 
cesionar, fără plata preţului, a unui 

număr de 2153 părţi sociale deţinute 
la SC STEEL CONFORT SRL. 

Prin Sentinta civila nr. 341/22.06.2015 a 
fost admisa actiunea. In cauza a fost 

declarat recurs care a fost respins prin 
Decizia nr. 288/03.12.2015 a Curtii de 

Apel Craiova. 

47. 6902/101/2012/a62 

Anularea actului fraudulos constând 
în transferul patrimonial în valoare 
de 46.150 lei prin transmiterea de 

SC IZOMETAL MAGELLAN SRL 
în calitate de cedent către domnul 

Caraiman Lucian Nicu în calitate de 
cesionar, fără plata preţului, a unui 
număr de 923 părţi sociale deţinute 

la SC STEEL CONFORT SRL. 

Prin sentinţa nr. 192/ 06.04.2015 a fost 
respinsă acţiunea. 

48. 6902/101/2012/a63 

Anularea actului fraudulos constând 
în transmiterea de SC IZOMETAL 
MAGELLAN SRL în calitate de 
cedent către domnul Caraiman 

Lucian Nicu în calitate de cesionar, 
fără plata preţului, a unui număr de 

50 părţi sociale deţinute la SC 
FULL PRINT BANAT SRL. 

Prin Sentinta civila nr. 613/14.12.2015 a 
fost admisa actiunea. In cauza a fost 

declarat recurs care a fost respins prin 
Decizia nr. 29/04.02.2016 a Curtii de Apel 

Craiova. 

Situatia actiunilor formulate de administratorul judiciar Consultant Insolventa SPRL si Yna Consulting SPRL în 
vederea sesizării judecătorului sindic, acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 20 lit. n) şi art. 11 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei: 
1. DOSAR NR. 6902/101/2012/all3 
Instanţa de judecată: Tribunalul Mehedinţi declină competenţa de soluţionare la Tribunalul Specializat Argeş. 
Obiect: Acţiune în constatare a nelegalităţii şi ineficienţei juridice a contractului de vânzare-cumpărare nr. 2/20.01.2011 
şi a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 86/27.01.2011 de BNP Azoiţei Gabriel, contracte care au fost 
încheiate între S.C. IZOMETAL MAGELLAN S.R.L., în calitate de cumpărător, şi S.C. EUROPETROL S.R.L., în 
calitate de vânzător. 
Temei de drept: Art. 20 lit. n) şi art. 11 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2006. Termen: 27.09.2016. 
2. DOSAR NR. 6902/101/2012/all9 
Instanţa de judecată: Tribunalul Mehedinţi declină competenţa de soluţionare la judecătoria Piteşti. 
Obiect: Cerere în constatarea nulităţii absolute a încheierii de certificare autentificată sub nr. 616/12.02.2013 la BNP 
Danciu şi Simonescu Diaconu cu sediul în mun. Piteşti, b-dul Republicii, bloc 212, scara A, ap. 3, judeţul Argeş. 
Temei de drept: Art. 105 Cod procedură civilă; art. 1, art. 12, art. 88 şi art. 89 din Legea nr. 36/1995 cu privire la actele 
şi procedurile notariale ce pot fi îndeplinite de notarul public; dispoziţiile art. 35 şi art. 33 din Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi publicităţii imobiliare, precum şi dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2006. 
Termen: 09.09.2016. 
3. DOSAR NR. 6902/101/2012/al20* 
Instanţa de judecată: Tribunalul Mehedinţi declină competenţa de soluţionare la Judecătoria Lipova declină competenţa 
de soluţionare la Tribunalul Arad. Curtea de Apel Timişoara stabileşte competenţa de soluţionare la Tribunalul Arad. 
Obiect: Cerere în constatarea nulităţii absolute a Somaţiei/Notificării nr. 630/03.08.2012 şi a Notării în Cărţile Funciare 
nr. 301851, 301857, 3011865, 301866, 3010441 (în continuare cărţile funciare). 
Temei de drept: Art. 20 alin. 1 lit. n) şi art. 11 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 coroborate cu dispoziţiile art. 105 alin. 2 
Cod procedură civilă; dispoziţiile art. 902 Cod Civil; dispoziţiile art. 48 şi art. 49 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi 
publicităţii imobiliare. 
Termen: 14.09.2016. 
4. DOSAR NR. 6902/101/2012/al22* 
Instanţa de judecată: Tribunalul Mehedinţi declină competenţa de soluţionare la Judecătoria Lipova declină competenţa 
de soluţionare la Tribunalul Arad. Curtea de Apel Timişoara stabileşte competenţa de soluţionare la Tribunalul Arad. 
Obiect: Cerere în constatarea nulităţii absolute a Notării în Cărţile Funciare nr. 301851, 301857, 3011865, 301866, 
3010441 (în continuare cărţile funciare). 
Temei de drept: Art. 20 alin. 1 lit. n) şi art. 11 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 coroborate cu dispoziţiile art. 105 alin. 2 
Cod procedură civilă; dispoziţiile art. 24, art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare; 
dispoziţiile art. 1, art. 12, art. 88 şi ar. 89 din Legea nr. 36/1995 cu privire la actele şi procedurile notariale ce pot fi 
îndeplinite de notarul public. 



27 

 

Termen: 05.10.2016. 
5. DOSAR NR 6902/101/2012/al21 
Instanţa de judecată: Tribunalul Mehedinţi declină competenţa de soluţionare la Judecătoria Lipova declină competenţa 
de soluţionare la Tribunalul Arad. Curtea de Apel Timişoara stabileşte competenţa de soluţionare la Tribunalul Arad. 
Obiect: Cerere în constatarea nulităţii absolute a Somaţiei/Notificării nr. 634/05.08.2012 şi a Notării în Cărţile Funciare 
nr. 301851, 301857, 3011865, 301866, 3010441 (în continuare cărţile funciare). 
Temei de drept: Art. 20 alin. 1 lit. n) şi art. 11 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 coroborate cu dispoziţiile art. 105 alin. 2 
Cod procedură civilă; dispoziţiile art. 902 Cod Civil; dispoziţiile art. 48 şi art. 49 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi 
publicităţii imobiliare. 
Termen: 20.09.2016. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 03.10.2016. 

Lichidator judiciar provizoriu, societati profesionale de insolventa, asociate prin contract: Yna Consulting SPRL şi 
Consultant Insolvenţă SPRL 


