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Consultant Insolven�� SPRL 

cu sediul în Localitatea Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, 

jude�ul Mehedinti �i sediul procesual ales în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, 

jude�ul Mehedin�i; Cod de identificare fiscal�: 31215824, telefon 0742592183, fax 

0252/354399;email:office@consultant-insolventa.ro prin reprezentant asociat 

coordonator ec. Popescu Emil 

YNA Consulting SPRL, 
cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Marasesti, nr. 18, jud. 

Mehedinti inregistrata Registrul Societ��ilor al Uninunii Nationale a Practicienilor in 
Insolventa sub nr. RFO II 0213,expertyna@yahoo.com, telefon-fax 0252328293, telefon 

mobil 0744528869 CUI RO 21146590. 

Proces verbal 

încheiat azi 18.08.2014 orele 13:00 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z�br�u�ului 

nr.7A, jude�ul Mehedin�i 

 Adunarea Creditorilor debitorului SC Izometal Magellan SRL, dosar de 
insolventa nr. 6902/101/2012 aflat pe rolul Tribunalului Mehedin�i, a fost convocat� în 
conformitate cu art. 13 alin.(1), din Legea 85/2006 privind procedura insolven�ei, de c�tre 
lichidatorul judiciar, pentru data de 18.08.2014 orele 13:00 la biroul din localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Z�br�u�ului, nr.7A, jude�ul Mehedin�i. 
 Adunarea creditorilor debitorului SC Izometal Magellan SRL este prezidat� de 
asociat coordonator al Societatii Profesionale de Insolventa Consultant Insolventa SPRL 
d-nul Popescu Emil conform dispozi�iile art. 13 alin.(1) si art.20 lit.g) din Legea 85/2006 
privind procedura de insolven��. 
 Secretariatul sedin�ei Adun�rii creditorilor debitorului SC Izometal Magellan SRL 
este în sarcina lichidatorului judiciar conform art. 13 alin.(1) si art.20 lit.g) din Legea 
85/2006 privind procedura de insolven��. 

Calculul valorii totale ale crean�elor împotriva averii debitorului se va determina 
pe baza tabelului definitiv rectificativ II al crean�elor împotriva debitorului SC Izometal 
Magellan SRL depus la dosarul cauzei în data de 13.06.2014. 
 Convocatorul privind sedinta adun�rii creditorilor debitorului SC Izometal 
Magellan SRL nr.2382/06.08.2014 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolven��
nr. 14535 din data de 08.08.2014. 

Creditori prezenti: 
Creditorul AJFP Mehedinti reprezentat de domnul Pîrvu Dorinel – creditor ce 

detine un procent de 4.08258% din totalul masei credale reprezentand 0.07686% creanta 
garantata si 4.00572% creanta bugetara. 

Creditorul AJFP Mehedinti reprezentat de domnul Pîrvu Dorinel – creditor ce 
detine un procent de 4.08258% voteaza impotriva ordinei de zi. 

Puncte de vedere scris: 
A trimis punct de vedere scris (adresa nr.7237/18.08.2014) Marfin Leasing 

(Romania) SA- creditor garantat ce de�ine un procent de 0.56512% din totalul crean�elor.  
A trimis punct de vedere scris (adresa nr.L/CG/20140814/14.08.2014) Marfin 

Bank (Romania) SA- creditor ce de�ine un procent de 0.62459% din totalul crean�elor, 
respectiv  0.56512% creanta garantata si 0.05947% creanta chirografara. 
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A trimis punct de vedere scris (adresa nr.816/18.08.2014) SC BAU CENTER  
VEST SRL( fosta SC MCT MEDIA SRL) - creditor chirografar ce de�ine un procent de 
2.59558% din totalul crean�elor. 

A trimis punct de vedere scris (adresa nr. DRPC 2320/18.08.2014) Banca 
Comerciala Romana- creditor garantat ce de�ine un procent de 16.45815% din totalul 
crean�elor. 

A trimis punct de vedere scris (adresa nr.2383/18.08.2014) SC CONFORT SA- 
creditor chirografar ce de�ine un procent de 0.48540% din totalul crean�elor. 

A trimis punct de vedere scris (adresa nr.59133/13.08.2014) Banca Comerciala 
Carpatica- creditor chirografar ce de�ine un procent de 0.00009% din totalul crean�elor. 
            În acest sens se constat� faptul c� la adunarea creditorilor particip� sau au 
transmis puncte de vedere scris titularii de crean�� însumând 24.81151% din volumul 
total al crean�elor împotriva averii debitorului SC Izometal Magellan SRL. 

Se constat� c� nu sunt îndeplinite prevederile legale prevazute în art. 15 din Legea 
85/2006 privind procedura de insolven��. 

Conform art.15 alin.(1) adunarea creditorilor poate avea loc în prezen�a titularilor 
de crean�� însumând cel pu�in 30% din valoarea total� a crean�elor împotriva averii 
debitorului, deciziile urmând a fi adoptate cu votul titularilor unei majorit��i, prin valoare, 
a crean�elor prezente. 

Potrivit art.15 alin.(2) la acela�i articol lit.b calculul valorii totale a crean�elor se 
determin� prin raportare la tabelul definitiv rectificat II, dup� cum reiese din cuprinsul 
acestuia. 

Adunarea creditorilor debitorului SC Izometal Magellan SRL nu este legal 
constituit�, în conformitate cu dispozi�iile art. 15, din Legea 85/2006 privind procedura 
de insolven��, fiind prezenti 24.81151% din totalul masei credale. 

Ordinea de zi este: 
1. Aprobarea împuternicirii nr. 288 din data de 04.08.2014 emis� de c�tre administratorul 
judiciar cu privire la redactarea, semnarea, �tampilarea depunerii �i sus�inerii contesta�iei 
promovate împotriva deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-MC 1202/24.06.2014, decizia privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. F-MC 1203 din data de 24.06.2014 emis� în baza 
raportului de inspec�ie fiscal� nr. F-MC 169/24.06.2014 de Ministerul Finan�elor Publice 
– Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� – Direc�ia General� de Administrare a 
Marilor Contribuabili precum �i reprezinte interesele societ��ii debitoare în fa�a Direc�iei 
Generale de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administare 
Fiscal�, respectiv în fa�a instan�elor de jduecat� investite cu solu�ionarea c�ilor de atac 
prev�zute de lege în materie de anulare act de control taxe �i impozite. 
            Au transmis puncte de vedere creditorii: 

• Creditorul garantat Marfin Leasing Romania SA, ce de�ine un procent de 
0.56512% din totalul crean�elor voteaza dupa cum urmeaza: 
Votam PENTRU imputernicirea administratorului special Neica Florentina si 
administratorului social Cornu Georgica pentru redactarea, semnarea, stampilarea 
depunerii si sustinerii contestatiei promovate impotriva deciziei de impunere 
privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr. F-
MC 1202/24.06.2014, decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. F-MC 
1203 din data de 24.06.2014 emisa in baza raportului de inspectie fiscala nr. F-
MC 169/24.06.2014 de Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de 
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Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili si 
supervizarea contestatiei de catre administratorul judiciar. 

• Creditorul garantat Marfin Bank Romania SA, ce de�ine un procent de 0.62459% 
din totalul crean�elor voteaza dupa cum urmeaza: 
            Subscrisa, Marfin Bank (Romania) S.A., in calitate de creditor al debitoarei S.C. 
IZOMETAL – MAGELLAN S.R.L., aprobam imputernicirea nr. 288 din data de 

04.08.2014 emisa de catre administratorul judiciar cu privire la redactarea, semnarea, 
stampilarea depunerii si sustinerii contestatiei promovate impotriva deciziei de impunere 
privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr. F-MC 
1202/24.06.2014, decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. F-MC 1203 din 
data de 24.06.2014 emisa in baza raportului de inspectie fiscala nr. F-MC 169/24.06.2014 
de Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia 
Generala de Administrare a Marilor Contribuabili precum si reprezinte interesele 
societatii debitoare in fata Directiei Generale de Solutionare a Contestatiillor din cadrul 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv in fata instantelor de judecata 
investite cu solutionarea cailor de atac prevazute de lege in materie de anulare act de 
control taxe si impozite. 

• Creditorul ghirografar SC BAU CENTER  VEST SRL( fosta SC MCT MEDIA 
SRL) ce de�ine un procent de 2.59558% din totalul crean�elor voteaza dupa cum urmeaza: 
           Creditoarea S.C. BAU CENTER  VEST SRL., in calitate de creditor al SC 
IZOMETAL MAGELLAN SRL, voteaza pentru aprobarea  punctului 1 din ordinea de 
zi, asa cum este detaliat mai sus. 

• Creditorul BCR SA creditor garantat ce de�ine un procent de 16.45815% din 
totalul crean�elor trimite urmatorul punct de vedere: 
BCR considera ca imputernicirea nr. 288 din data de 04.08.2014 emisa de catre 
administratorul judiciar nu este un act necesar a fi aprobat de catre adunarea 
creditorilor, in contextul in carea societatea se afla (la aceasta data) in perioada de 
observatie, cu pastrarea dreptului de administrare care se exercita conform 
dispozitiilor legii prin administratorul special, sub supravegherea 
administratorului judiciar. 

            Mai mult de atat, consideram ca fiind interpretate eronat dispozitiile Legii 
85/2006 de catre administratorul judiciar care retine in imputernicire (pg 4) ‘verificarea 
acestor creante bugetare nu poate fi efectuata de catre administratorul judiciar al 
debitoarei, aceasta prerogativa excedand atributiilor administratorului judiciar’. 
             ’’Art. 66 – (1) Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazute de 
prezenta lege, cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii. 
               (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultant dintr-un titlu 
executoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale. 

              (3) Toate creantele prezentate pentru a fi admise si inregistrate la grefa 
tribunalului vor fi prezumate valabile si corecte daca nu sunt contestate de catre 

debitor, administratorul judiciar sau creditori” 
               Favorizarea creantelor bugetare prin exceptarea de la verificarea de catre 
administratorul judiciar (la momentul intocmirii tabelului de creante) este doar aparenta, 
din moment ce ar fi vorba de neverificarea unor creante constatate prin titluri 

necontestate in termenul legal. 
                In aceasta faza a procedurii de verificare, contestarea trebuie inteleasa in sensul 
ca priveste creantele astfel cum se regasesc in declaratiile de creante si este conferita, 
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potrivit art 66 alin 3 nu numai debitorului, creditorilor ci si practicianului in insolventa, 
iar sub aspectul continutului inseamna orice dezacord cu ceea ce s-a solicitat prin 
declaratia de creanta. 

• Creditorul chirografar SC CONFORT SA ce de�ine un procent de 0.48540% din 
totalul crean�elor voteaza dupa cum urmeaza: 
            Creditoarea S.C. CONFORT SA, in calitate de creditor al SC IZOMETAL 
MAGELLAN SRL, voteaza pentru aprobarea punctului 1 din ordinea de zi, asa cum este 
detaliat mai sus. 

• Creditorul chirografar Banca Comerciala Carpatica ce de�ine un procent de 
0.00009% din totalul crean�elor ne aduce la cunostinta punctul de vedere al Bancii 

Comerciale Carparica S.A.:

1. De acord.

           Lichidatorul judiciar constata faptul ca adunarea creditorilor debitorului SC 
Izometal – Magellan SRL  nu poate avea loc din lipsa de cvorum. 

          Sedinta adunarii creditorilor din data de 18.08.2014 se declara inchisa la orele 
13.00. 
 Adunarea creditorilor mandateaz� pre�edintele de �edin�� al adun�rii s� redacteze 
în sintez� �i s� depun� la dosarul cauzei, în termen legal, hot�rârile luate în adunarea 
creditorilor din data de 18.08.2014. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplare. 

AJFP Mehedinti     Semnatura………… 

Banca Comerciala Carpatica     adresa nr. 59133/13.08.2014 
SC CONFORT SA                    adresa nr. 23831/18.08.2014 
SC BAU CENTER SRL( fosta SC MCT MEDIA SRL)   adresa nr. 816/18.08.2014 
Banca Comerciala Romana        adresa DRPC 2320/18.08.2014 
Marfin Bank (Romania) SA      adresa L/CG/20140814/14.08.2014 
Marfin Leasing IFN SA            adresa nr. 7237/18.08.2014 

Lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL prin asociat coordonator ec. Emil Popescu  

Yna Consulting SPRL prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu 


