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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 4, data emiterii: 29.10.2012

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. Administratori judiciari asociaţi: 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, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană
juridică Motoi Gogu şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 20880260, înregistrată în Registrul
Societăţilor Profesionale sub nr. 1B1828, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar 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 Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, în calitate de administratori
judiciari asociaţi prin contract, ai debitorului SC Izometal-Magellan SRL, prin încheierea din data de 23.08.2012,
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul
6902/101/2012, în temeiul art. 32 din Legea 85/2006, 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 efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) 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 în condiţiile

art. 21 alin. 1 din Legea 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. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil
Debitor: SC Izometal-Magellan SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Administratorul judiciar în conformitate cu dispoziţiile art 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei a
procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13426 din data de 01.10.2012 a raportul lunar de
activitate nr. 1373 din data de 28.09.2012.
Administratorul judiciar a procedat la verificarea cererilor de creanţă în temeiul art. 66 si art 67 din Legea 85/2006
privind procedura insolvenţei, rezultatul acestor verificări fiind detaliat în raportul de verificare a creanţelor
declarate împotriva averii debitoarei SC Izometal – Magellan SRL în vederea întocmirii tabelului preliminar al
creanţelor.
Urmare a verificărilor efectuate cu privire la cererile creditorilor şi a documentelor depuse de către acestia
administratorul judiciar în conformitate cu dispoziţiile art 72 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei a

întocmit tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Izometal – Magellan SRL, stabilindu-se valoarea
exactă şi prioritatea fiecărei creanţe. 
Administratorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi în data de 08.10.2012 tabelul preliminar al creanţelor
împotriva debitoarei SC Izometal – Magellan SRL în temeiul dispoziţiile art 72 alin. (3) din legea 85/2006 privind
procedura insolvenţei şi a procedat la publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14023 din data de
10.10.2012.
Au fost transmise notificări tuturor creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în
tabelul preliminar al creanţelor sau înlăturate, precizând-se şi motivele care au stat la baza deciziei administratorului
judiciar.
Notificările transmise în temeiul dispoziţiilor art 72 alin (4) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei au fost
comunicate prin adresă de email şi prin număr de fax şi sunt anexate prezentului raport.
În conformitate cu dispoziţiile art 13 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei administratorul judiciar a
convocat Adunarea Generală a Creditorilor, la data de 11.10.2012 orele 1300 în localitatea Dr. Tr. Severin str. str. Calea
Timişoarei, nr. 210, judeţul Mehedinţi având la ordinea de zi:
- alegerea Comitetului Creditorilor debitoarei SC Izometal-Magellan SRL Drobeta Turnu Severin în conformitate cu
dispoziţiile art. 16 alin (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu prin Încheierea din data de 23.08.2012 în baza art. 19 alin.
2 din Legea nr. 85/2006 privind Procedura Insolvenţei teza ultimă;
- stabilirea retribuţiei administratorului judiciar în raport de complexitate a dosarului de insolvenţă a debitorului SC
Izometal-Magellan SRL Drobeta Turnu Severin.
Convocatorul Adunării Creditorilor nr. 1301 din data de 18.09.2012 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă nr. 12729 din data de 18.09.2012.
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În urma discuţiilor purtate şi a votului exprimat de către reprezentanţii creditorilor prezenţi precum şi a analizei
punctelor de vedere transmise în scris, Adunarea Creditorilor cu votul exprimat de către reprezentanţii creditorilor
prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere în scris au aprobat alegerea unui Comitet al Creditorilor format din 5
membri în ordinea valorilor creanţelor care le deţin la masa credală şi care s-au oferit voluntari, după cum urmează:
BRD Groupe Societe Generale – Sucursala Dr. Tr. Severin – creditor garantat, AN Apele Române – Administraţia
Bazinală de Apă Mureş prin Sistemul de Gospodărie al Apelor Arad – creditor bugetar, SC Confort SA Timişoara –
creditor chirografar, SC C&C MH Confort SRL Dr. Tr. Severin – creditor chirografar, SC Conar SA Arad – creditor
chirografar. După desemnarea Comitetului Creditorilor, acesta s-a retras pentru a-şi alege preşedintele şi pentru a
negocia cu administratorul judiciar onorariul acestuia.
Conform procesului verbal al Comitetului Creditorilor debitorului SC Izometal – Magellan SRL urmare a negocierilor
efectuate cu administratorul judiciar respectiv Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil şi Yna Consulting SPRL
au fost stabilite condiţiile numirii şi recomandarea către Adunarea Creditorilor a condiţiilor numirii.
Adunarea Creditorilor debitorului SC Izometal – Magellan SRL a fost reluată la ora 1723 trecându-se la dezbaterea
celorlalte puncte de pe ordinea de zi respectiv:
 - confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu prin Încheierea din data de 23.08.2012 în baza art. 19 alin.
2 din Legea nr. 85/2006 privind Procedura Insolvenţei teza ultimă;
- stabilirea retribuţiei administratorului judiciar în raport de complexitate a dosarului de insolvenţă a debitorului SC
Izometal-Magellan SRL Drobeta Turnu Severin.
Preşedintele de şedinţă a solicitat d-nei avocat Ghermuţă Larisa reprezentant al creditorului SC Confort SA, desemnat ca
preşedinte al Comitetului pentru a prezenta decizia Comitetului Creditorilor cu privire la condiţiile numirii
administratorului judiciar al debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. Reprezentanta SC Confort SA precizează că în urma
negocierilor purtate în cadrul Comitetului Creditorilor, aceasta recomandă Adunării Creditorilor confirmarea definitivă
ca administrator judiciar al debitoarei SC Izometal-Magellan SRL a practicienilor în insolvenţă asociaţi prin contract
Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil şi Yna Consulting SPRL, cât şi stabilirea retribuţiei acestuia astfel:
- pentru perioada de observaţie un onorariu fix lunar de 10.000,00 euro exclusiv TVA;
- pentru perioada de reorganizare judiciară un onorariu fix lunar de 10.000,00 euro exclusiv TVA precum şi un onorariu
de succes în procent de 10% exclusiv TVA din totalul sumelor distribuite creditorilor indiferent de modalitatea de
recuperare.
Adunarea Creditorilor a luat act de recomandarea Comitetului Creditorilor hotărând cu o majoritate de 91,96527% din
totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere scris, confirmarea definitivă a administratorului
judiciar desemnat provizoriu prin Încheierea din data de 23.08.2012. De asemenea Adunarea Creditorilor cu o
majoritate de 91,5460% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere scris a stabilit ca
retribuţia administratorului judiciar al debitorului SC Izometal-Magellan SRL Drobeta Turnu Severin să fie după cum
urmează:
- pentru perioada de observaţie un onorariu fix lunar de 10.000,00 euro exclusiv TVA;
- pentru perioada de reorganizare judiciară un onorariu fix lunar de 10.000,00 euro exclusiv TVA precum şi un onorariu
de succes în procent de 10% exclusiv TVA din totalul sumelor distribuite creditorilor indiferent de modalitatea de
recuperare.
Procesul verbal al Adunării Creditorilor, precum şi procesul verbal al Comitetului Creditorilor din data de 11.10.2012
au fost depuse la grefa Tribunalului în termenul prevăzut de art. 14 alin. (1) pct. 6 din Legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei respectiv la  data de 12.10.2012.
Hotărârea Adunării Creditorilor debitoarei SC Izometal – Magellan SRL  a fost publicată în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă nr.14276 din data de 15.10.2012.
Administratorul judiciar a constatat faptul că după expirarea termenului legal de transmitere a punctelor de vedere cu
privire la ordinea de zi a Adunării Creditorilor din data de 11.10.2012 orele 1300 au fost primite voturi după cum
urmează: SC General Membrane SA Buzău cu un procent de 0,00896% din totalul masei credale şi SC Tegola România
SRL cu un procent de 0,00300% din totalul masei credale.
Administratorul judiciar a a transmis notificări către primării prin care am solicitat a se comunica dacă societatea
debitoare SC Izometal – Magellan SRL figurează cu bunuri declarate în vederea impozitării pe raza localităţilor
respective. Au transmis înscrisuri următoarele instituţii locale: Primăria municipiului Hunedoara, Primăria comunei Şag,
Primăria comunei Vladimirescu, Primăria municipiului Caransebeş, Primăria municipiului Timişoara, Primăria comunei
Giarmata, Primăria Ghiroda, Primăria municipiului Arad, Primăria oraşului Lipova, Primăria comunei Dumbrăviţa.
După expirarea termenului limită dispus de judecătorul sindic prin încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei
împotriva debitoarei SC Izometal  - Magellan SRL, de depunere a cererilor de creanţă, s-au primit mai multe cereri de
creanţă ce urmează a fi analizate de către administratorul judiciar după cum urmează:
- cerere de creanţă Wolksbank România SA pentru suma de 12.342.904,64 lei;
- cerere de creanţă Center Akces Comserv SRL pentru suma de 16.695,31 lei;
- cerere de creanţă Koralo Style SRL pentru suma de 87.669,36 lei;
- cerere de creanţă SC Kai Ceramics SRL pentru suma de 185.710,68 lei;
- cerere de creanţă SC Regal SRL pentru suma de 61.359,94 lei;
- cerere de creanţă SC Prosper Consult SRL pentru suma de 92.756,82 lei;
 - cerere de creanţă SC Bridgeman SRL pentru suma de 639.231,93 lei;
- cerere de creanţă SC Semmelrock Stein Design SRL pentru suma de 1.241.300,96 lei;
- cerere de creanţă SC Partener Promt SRL pentru suma de 109.950,30 lei.
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Administratorul judiciar în temeiul art 79 şi art 80 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei a formulat acţiuni
pentru anularea transferurilor patrimoniale (plăţi efectuate de SC Izometal - Magellan SRL în favoarea unor creditori
chirografari) subceptibile a fi frauduloase. Acţiunile au fost depuse la dosarul de insolvenţă la data de 22.10.2012.
Administratorul judiciar a dispus efectuarea evaluării bunurilor ce fac obiectul garanţiilor creditorilor debitoarei SC
Izometal - Magellan SRL, angajând în acest sens un expert evaluator atestat ANEVAR. Raportul de evaluare cu privire
la valoarea garanţiilor se estimează a fi definitivat de către expertul evaluator la data de 15.11.2012.
Practicienii în insolvenţă Popescu Emil şi Motoi Gogu si-au exercitat atribuţiunea prevăzută de dispoziţiile art 20 alin.
(1), lit. e) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei „Supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului
debitorului” astfel:
- a avizat plăţile efectuate de debitoarea SC Izometal – Magellan SRL prin contul RO 98CARP 0360 0076 6158 RO01
deschis la Banca Comercială Carpatica;
- a avizat plăţile efectuate prin contul Casa;
- a denunţat anumite contracte încheiate de debitoare în temeiul art. 86 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei
după cum urmează:

Nr.
crt Denumire Furnizor Nr. /data contract

data 
denuntarii

nr. notificare
prin care a
fost denuntat

1 SC MESA SPANN SRL 02/10.01.2012 19.09.2012 3949
2 SCMONDIAL SA 2559/02.06.21010 19.09.2012 3949
3 SC ADEPLAST SRL 1459J/02.08.2010 19.09.2012 3949
4 SC ARTHEMA SRL 74/12.04.2010 19.09.2012 3949
5 SC TADIS AGRO SRL 2129/01.04.2010 17.10.2012 4556
6 SC AUTOVIDASOL SRL 43/19.01.2011 19.09.2012 3949
7 SC BUENA MESA SRL 213/2011 19.09.2012 3949
8 SC CARBOPLAK SRL 69/2011 19.09.2012 3949
9 SC DUFA TEC SRL 18/31.01.2011 19.09.2012 3949

10 SC EMI INTERNATIONAL SRL A4856/02.05.2012 19.09.2012 3949
11 SC EPOXY SYSTEM SRL 10/05.10.2010 19.09.2012 3949
12 SC FOREVER PIPR SRL 75/02.11.2010 19.09.2012 3949
13 SC GRUP CHIMVEST SRL 35/13.01.2011 19.09.2012 3949
14 SC HENKEL ROMANIA 13911/28.04.2010 19.09.2012 3949
15 SC  HONEST GENERAL TRADING SRL 2022/15.11.2010 19.09.2012 3949
16 SC IMPAR SRL 1258/03.05.2011 19.09.2012 3949
17 SC  INSTAL IMPEX SRL 166/12.05.2010 19.09.2012 3949
18 SC JOLLYCONTOR SRL 1500/17.05.2011 19.09.2012 3949
19 SC KOBER SRL 2792/24.05.2011 19.09.2012 3949
20 SC ROCA OBIECTE SANITARE SRL 157/09.05.2011 19.09.2012 3949
21 SC ROLLING SRL 410/15.12.2010 19.09.2012 3949

22
SC SARATOGA INTERNATIONAL
DISTRIBUTION SRL

12344/03.11.2010 SI
75/02.11.2010 19.09.2012 3949

23 SC SIKA ROMANIA 127/10.06.2010 19.09.2012 3949
24 SC TASSULLO SRL 10/09.02.2011 19.09.2012 3949
25 SC THE PARADYZ CERAMICS SRL 09/TM/105/16.08.2005 19.09.2012 3949
26 SC TOYA ROMANIA SRL 28.05.2009 19.09.2012 3949
27 SC VADCRIS GROUP TRADING SRL 293/11.10.2011 19.09.2012 3949

- prin derogare de la prevederile legii 53/2003 – Codul Muncii s-a procedat la desfacerea contractelor individuale de
muncă a personalului debitoarei SC Izometal – Magellan SRL conform anexei nr. 2.
Conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 11.10.2012, onorariul administratorului judiciar pentru perioada
24.08.2012-23.10.2012 este în sumă de 20.000,00 euro exclusiv TVA, acesta urmând a fi încasat la o dată ulterioară.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 29.10.2012.

Admistratori judiciari asociaţi,
Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu

Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil


