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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 10, data emiterii: 07.02.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9858/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Vulturul Plesuv Com SRL, cod de identificare fiscală RO 6667144, sediul social în municipiul Drobeta-
Turnu-Severin, str. Drumul Cerneţiului, nr. 29, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/1458/1994. 
4. Administrator judiciar: 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 prin Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Vulturul Plesuv Com SRL, 
conform Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 22.10.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 9858/101/2013, 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 privind procedura insolvenţei, 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 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 Vulturul Plesuv Com SRL 
Număr dosar: 9858/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Vulturul Plesuv Com SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în BPI nr. 698 din data de 14.01.2014, a raportului lunar privind 
descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, din 
Legea nr. 85/2006, nr. 8 din data de 09.01.2014, precum şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com, poziţia nr. 8. 
Având în vedere faptul că SC Vulturul Plesuv Com SRL a formulat contestaţia împotriva Hotărârii Adunării creditorilor 
din data de 29.11.2013 a debitorului Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, instanţa de judecată a comunicat 
întâmpinarea depusă de administratorul judiciar al debitorului Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, pentru ca, 
contestatorul să depună răspuns la întâmpinare. 
Administratorul special, Bălănoiu Dan, cu adresa nr. 7/28.01.2014, a depus la administratorul judiciar planul de 
reorganizare al debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL.  
În data de 28.01.2014 s-a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi, planul de reorganizare al debitoarei SC Vulturul 
Plesuv Com SRL, iar în data de 29.01.2014, acesta a fost depus la ORC pe de lângă Tribunalul Mehedinţi. S-a plătit cu 
chitanţa nr. A1000757/29.01.2014 suma de 176,00 lei.  
După depunerea planului de reorganizare la grefa Tribunalului Mehedinţi, administratorul judiciar a procedat la 
publicarea în BPI nr. 2277/04.02.2014, a anunţului privind planul de reorganizare nr. 9/29.01.2014 prin care s-a stabilit 
ca Adunarea creditorilor să aibă loc la data de 27.02.2014, ora 1430, având la ordinea de zi: „exprimarea votului asupra 
planului de reorganizare propus de către debitorul SC Vulturul Plesuv Com SRL, prin administratorul special”. 
De asemenea, anunţului privind planul de reorganizare nr. 9/29.01.2014 a fost publicat şi pe site-ul administratorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com, poziţia nr. 9. 
În data de 29.01.2014, planul de reorganizare propus de debitorul SC Vulturul Plesuv Com SRL prin administratorul 
special, a fost transmis atât prin poştă cât şi la registratură, tuturor creditorilor înscrişi în tabelul definitiv al creanţelor. 
Pentru transmiterea planului de reorganizare către creditori, s-au efectuat cheltuieli în valoare totală de 189,70 lei, 
conform bonului fiscal nr. 1552/28.01.2014, bonului fiscal nr. 1742/28.01.2014 şi chitanţei nr. 3996367/29.01.2014.  
Până la această dată au confirmat primirea planului de reorganizare, următorii creditori: SC Protector Expert SRL, prin 
lichidator judiciar Visal Consulting SPRL, BRD Groupe Societe Generale Sucursala Mehedinţi, SC Aluc Prod Com 
SRL, SC Arcon SRL, SC Arox Equipment SRL, SC Bega Minerale Industriale SA, SC Bergerat Monnoyeur SRL, SC 
Chevron România SRL, Coface România Credit Management SRL, mandatar al creditorului SC Prosider Internaţional 
Trading SRL, SC Elpreco SA, SC Farpifor SRL, SC Geplast SRL, SC Harmony Decor SRL, SC Holcim (România) SA, 
SC Lemnconfex SRL, SC Lukoil România SRL, SC Macofil SA, SC Melinda Impex Steel SA, SC Vulturul Pleşuv 
Junior SRL, Bălănoiu Dan, Fulga Florentina şi Ghenciu Alexandru Sorin. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 10.02.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


