
\
PROCES -  VERBAL AL ADUN ARII CREDITORILOR  

Nr. 55/27.11.2014

Debitor: SC Izometal - Magellan SRL 

Sediul: Drobeta Turnu Severin, Str. I.C. Brătianu 

nr. 11, parter, camera 2, judeţul Mehedinţi 
CUI/CNP:

6 6 3 3 3 1 1

Date privind dosarul:

Număr dosar: 6902/101/2012 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi 

Fiscal

Judecător sindic: Dinu Nadia Silvia

încheiat astăzi, Orele

0 1 4 3 0

la sediul debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. 

Brătianu, nr. 11, parter, camera 2, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor 

debitorului menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. 13 şi următoarele din 

Legea privind procedura insolvenţei, convocarea a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 

Insolventă nr. 20711/19.11.2014.

ORDINEA DE ZI

Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL:

1. Aprobarea alipirii parcelelor de teren cuprinse în patrulaterul 3, 4, 5, 6, care reprezintă luciul de 

apă al „Amenajare bazin piscicol Alunis Terasa prin excavare“ şi care este cuprins în documentaţia 

Certificat de urbanism nr. 251/08.07.2014.
Necesitatea operaţiunii de alipire reiese din propunerea Primăriei Comunei Tudor Vladimirescu, 

jud. Arad, în vederea finalizării investiţiei „Amenajare bazin piscicol Alunis Terasa prin excavare“ 

conform avizului de gospodărire a apelor Arad nr. 4/12.12.2011.

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUN ARII CREDITORILOR:

Participare:
La şedinţa Adunării Creditorilor SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL convocată şi prezidată de către 

administratorul judiciar în data de 27.11.2014, orele 1430 s-a prezentat reprezentantul următorului 

creditor:

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dnul. Popescu Aurel, în 

calitate de delegate, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697/03.06.2014, 

care deţine o creanţă în procent de 6,97075% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:

1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dna. Adriana Laura Necşulescu, în calitate de şef 

departament şi prin dl. Remus Rusu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 

DRPC 2886/26.11.2014, care deţine o creanţă în procent de 28,10132% din totalul creanţelor înscrise la 

masa credală;

2. Banca de Export-Import a României Eximbank SA, atât în nume şi cont propriu, cât şi în numele 

şi contul Statului Român, reprezentată prin dl. Marius Iulian Armegioiu, în calitate de şef departament 

recuperare şi prin dna. Elena Mocanu, în calitate de specialist recuperare creanţe, punct de vedere scris cu 

adresa nr. 13771/27.11^2014, care deţine o creanţă în procent de 13,83469% din totalul creanţelor înscrise 

la masa credală;



3. SC Bau Center Vest SRL (fosta M.C.T. Media SRL), reprezentată prin dl. Corlan Daniel, în calitate 

de administrator, punct de vedere scris cu adresa din data de 27.11.2014, care deţine o creanţă în procent 

de 4,43181 % din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

4. SC Confort SA, reprezentată prin administrator special Cornu Georgică, sub supravegherea 

administratorului judiciar Expert SPRL -  prin Marius Moţ -  asociat coordonator, punct de vedere scris cu 

adresa nr. din data de 27.11.2014, care deţine o creanţă în procent de 11,33880% din totalul creanţelor 

înscrise la masa credală;

5. SC Marfin Leasing IFN (România) SA, reprezentată prin dna. Alina Zanfir, în calitate de Director 

General Adjunct şi prin dna. Raluca Fiscu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa 

nr. 10302/27.11.2014, care deţine o creanţă în procent de 0,96492% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală.

Cvorum:

Administratorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele 

art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi sau au trimis puncte 

de vedere în scris creditori ale căror creanţe însumate să reprezinte peste 30% din valoarea totală a 

creanţelor împotriva averii debitorului. Sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere în scris creditori 

ale căror creanţe însumate reprezintă 65,64229% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii 

debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul creditorilor rectificat IV al creanţelor 

împotriva debitorului depus la grefa Tribunalului Mehedinţi şi afişat la data de 13.11.2014 şi care a fost 

publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20275/14.11.2014, drept pentru care se trece la 

discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi.______________________________________________________

Discutarea ordinii de zi:

Administratorul judiciar a prezentat reprezentanţilor creditorilor prezenţi ordinea de zi, după care se trece 

la discuţii:

Cu privire la unicul punct al ordinii de zi, respectiv, aprobarea alipirii parcelelor de teren cuprinse 

în patrulaterul 3, 4, 5, 6, care reprezintă luciul de apă al „Amenajare bazin piscicol Alunis Terasa 

prin excavare“ şi care este cuprins în documentaţia Certificat de urbanism nr. 251/08.07.2014. 
Necesitatea operaţiunii de alipire reiese din propunerea Primăriei Comunei Tudor Vladimirescu, 
jud. Arad, în vederea finalizării investiţiei „Amenajare bazin piscicol Alunis Terasa prin excavare“ 

conform avizului de gospodărire a apelor Arad nr. 4/12.12.2011.:
Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere:

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dnul. Popescu Aurel, în 

calitate de delegate, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697/03.06.2014, 

care deţine o creanţă în procent de 6,97075% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă 

următorul punct de vedere: având în vedere că această operaţiune este în avantajul creditorilor, astfel 

contribuind la maximizarea averii debitoarei şi creşterea şanselor de recuperare a creanţelor, suntem de 

acord cu alipirea parcelelor de teren cuprinse în patrulaterul 3, 4, 5, 6, care reprezintă luciul de apă al 

„Amenajare bazin piscicol Alunis Terasa prin excavare“ şi care este cuprins în documentaţia Certificat de 

urbanism nr. 251/08.07.2014.

în cazul înstrăinării acestor bunuri, să fie convocată adunarea creditorilor pentru a analiza această situaţie. 

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:

1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dna. Adriana Laura Necşulescu, în calitate de şef 

departament şi prin dl. Remus Rusu, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 

28,10132% din totajţul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr 

DRPC 2886/26.11/2014, ppin care precizează: BCR votează împotrivă;



2. Banca de Export-Import a României Eximbank SA, atât în nume şi cont propriu, cât şi în numele 

şi contul Statului Român, reprezentată prin dl. Marius Iulian Armegioiu, în calitate de şef departament 

recuperare şi prin dna. Elena Mocanu, în calitate de specialist recuperare creanţe, care deţine o creanţă în 

procent de 13,83469% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa nr. 13771/27.11.2014, prin care precizează: Eximbank votează pentru alipirea parcelelor de teren 

cuprinse în patrulaterul 3, 4, 5, 6, care reprezintă luciul de apă al „Amenajare bazin piscicol Alunis Terasa 

prin excavare“, în măsura în care această operaţiune contribuie la majorarea averii debitoarei, cu 

următoarea precizare: o eventuală înstrăinare va fi supusă aprobării creditorilor, iar propunerea de 

înstrăinare va trebui să prevadă că toate cheltuielile generate de operaţiunea de alipire a parcelelor de 

teren să se recupereze integral de la cumpărător;

3. SC Bau Center Vest SRL (fosta M.C.T. Media SRL), reprezentată prin dl. Corlan Daniel, în calitate 

de administrator, care deţine o creanţă în procent de 4,43181% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 27.11.2014, prin care precizează: votează 

pentru alipirea parcelelor cu prinse în patrulaterul 3, 4, 5, 6;

4. SC Confort SA, reprezentată prin administrator special Cornu Georgică, sub supravegherea 

administratorului judiciar Expert SPRL -  prin Marius Moţ -  asociat coordonator, care deţine o creanţă în 

procent de 11,33880% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa nr. din data de 27.11.2014, prin care precizează: votează pentru alipirea parcelelor cu prinse în 

patrulaterul 3, 4, 5, 6;

5. SC Marfin Leasing IFN (România) SA, reprezentată prin dna. Alina Zanfir, în calitate de Director 

General Adjunct şi prin dna. Raluca Fiscu, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent 

de 0,96492% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 

10302/27.11.2014, prin care precizează: votează împotriva ordinii de zi şi propune amânarea adunării 

creditorilor până la furnizarea completă a înscrisurilor justificative, precum şi prezentarea de către 

administratorul special, a unui raport în care să detalieze condiţiile de derulare a lucrărilor, costurile 

implicate de acest proiect, modul în care aceste lucrări vor influenţa activitatea debitoarei şi cum vor 

profita cesteia şi creditorilor săi.

S-a primit punct de vedere scris de la Regia Autonumă pentru Activităţi Nucleare R.A. Drobeta-Turnu- 

Severin, în reorganizare judiciară, care conform Tabelului creditorilor rectificat IV al creanţelor împotriva 

debitorului SC Izometal-Magellan SRL, nu mai deţine calitatea de creditor, în acest sens neţinându-se 

cont de acest punct de vedere.

Adunarea Creditorilor debitorului SC Izometal-Magellan SRL votează pentru aprobarea alipirii 

parcelelor de teren cuprinse în patrulaterul 3, 4, 5, 6, care reprezintă luciul de apă al „Amenajare bazin 

piscicol Alunis Terasa prin excavare“ şi care este cuprins în documentaţia Certificat de urbanism nr. 

251/08.07.2014 cu un procent de 36,57605% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu 

un procent de 55,72025% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în 

scris şi votează împotriva alipirii parcelelor de teren cuprinse în patrulaterul 3, 4, 5, 6, care reprezintă 

luciul de apă al „Amenajare bazin piscicol Alunis Terasa prin excavare“ şi care este cuprins în 

documentaţia Certificat de urbanism nr. 251/08.07.2014 cu un procent de 29,06624% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 44,27975% din totalul creditorilor prezenţi 

sau cei care au transmis un punct de vedere în scris.

în concluzie^ Adunarea Creditorilor debitorului SC Izometal-Magellan SRL votează pentru apfiobarea 

alipirii paraeielor de teren cuprinse în patrulaterul 3, 4, 5, 6, care reprezintă luciul de apă al „Amenajare



bazin piscicol Alunis Terasa prin excavare“ şi care este cuprins în documentaţia Certificat de urbanism nr. 

251/08.07.2014 cu un procent de 36,57605% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu 

un procent de 55,72025% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în 

scris.

Hotărâri:

Adunarea Creditorilor debitorului SC Izometal-Magellan SRL convocată pentru data de 27.11.2014, ora 

1430, cu un procent de 36,57605% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent 

de 55,72025% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris 

hotărăşte: votează pentru aprobarea alipirii parcelelor de teren cuprinse în patrulaterul 3, 4, 5, 6, care 

reprezintă luciul de apă al „Amenajare bazin piscicol Alunis Terasa prin excavare“ şi care este cuprins în

documentaţia Certificat de urbanism nr. 251/08.07.2014._____________________________________________

Număr de exemplare:

Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în trei (3) exemplare, din care câte 1 exemplar pentt$ credil 

prezenţi, 1 exemplar pentru administratorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosagiybliyze!/

Semnături:
Administratori judiciari asociaţi:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(nume şi prenumele reprezentantului 
Administratorului/lichidatorului)

CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL
prin .POPESCU EMIL..................................
(numele şi prenumele reprezentantului 

Adm in istratorului/1 îchidatorului)

% e ^ ă tu r ă  şi

Pentru creditori:
Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi
(nume şi prenume)

Banca Comercială Română SA
(nume şi prenume)

delegat Popescu Aurel
(în calitate de)

Şef departament Adriana Laura Necsulescu 

consilier juridic Remus Rusu
(în calitate de)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

Banca de Export-Import a României 

Exim Bank SA,

atât în nume si cont propriu. Şef departament recuperare Marius Iulian Armegioiu

cât si în numele si în contul statului român Sp. Rec, creanţe Elena Mocanu punct de vedere scris
(nume şi prenume) (în calitate de) (semnătură şi ştampilă)

SC Bau Center Vest SRL
(nume şi prenume)

SC Confort SA
(nume şi prenume)

(în calitate de)

administrator Corlan Daniel
(în calitate de)

administrator special Cornu Georgică 

administrator judiciar Expert SPRL
(în calitate de)

Marfin Leasing (România) IFN SA
______ (nume şi prenume)____________________________

Director General Adjunct Alina Zanfir 

Consilier juridic Raluca Fiscu
(în calitate de)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

punct de vedere scris
_______(semnătură şi ştampilă)



Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR  

ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL 

desfăşurată astăzi, 27.11.2014,ora 14:30 la sediul YNA CONSULTING SPRL, 
situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta Turnu Severin, jud.

Mehedinţi

Nr.

Crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea

reprezentantului

creditorului

Semnătunp

A fi

1.
Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi
Popescu Aurel delegat

2. Banca Comercială Română SA

Adriana Laura 

Necşulescu 

Remus Rusu

Şef departament 

consilier juridic

punct de vedere 

scris

3.

Banca de Export-Import a 

României Eximbank SA, atât în 

nume şi cont propriu, cât şi în 

numele şi contul Statului 

Român

Marius Iulian 

Armegioiu 

Elena Mocanu

Şef departament 

recuperare

Specialist

recuperare

creanţe

punct de vedere 

scris

4. SC Bau Center Vest SRL Corlan Daniel Administrator
punct de vedere 

scris

5. SC Confort SA

Cornu Georgică

Expert SPRL , prin 

Marius Moţ

administrator

special

administrator

judiciar

punct de vedere 

scris

6.
Marfin Leasing (România) IFN 

SA

Alina Zanfir 

Raluca Fiscu

Director General 

Adjunct 

Consilier juridic

punct de vedere 

scris


