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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 3, data emiterii: 11.05.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4578/101/2014*, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Via Vita SRL, cod de identificare fiscală RO 9768542, sediul social în sat Şimian, comuna Şimian, 
Calea Craiovei, nr. 200A, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/302/1997. 
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, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Via Vita SRL, conform 
Sentinţei nr. 221/2015 din şedinţa publică din data de 22.04.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4578/101/2014*, în temeiul art. 20 alin. 1 lit. a şi art. 54 alin. 1 
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei comunică Raportul administratorului judiciar privind propunerea 
de intrare în procedura simplificată de faliment a debitorului SC Via Vita SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 
(trei) 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. 

Raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată de faliment a 

debitorului SC Via Vita SRL 
Număr dosar: 4578/101/2014*, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora 
Temei juridic: art. 20 alin. 1 lit. a şi art. 54 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Via Vita SRL 
Menţiuni privind propunerea de intrare în procedura simplificată de faliment a debitorului: 
1. Date generale. 
SC Via Vita SRL, a fost înfiinţată în anul 1997, atribuindu-i-se codul unic de înregistrare RO 9768542 şi numărul de 
ordine în registrul comerţului J25/302/1997. 
Sediul social a fost declarat în sat Şimian, comuna Şimian, Calea Craiovei, nr. 200A, jud. Mehedinţi. 
Capitalul social este de 1.210.000 lei. 
Obiectul principal de activitate este „Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor“, cod CAEN 4211. 
Structura asociaţilor se compune după cum urmează: 
- asociaţi persoane fizice: 
a). Bâlbă Victor, CNP 1510531251998, cu domiciliul în municipiul Orşova, str. Crizantemelor, nr. 1, sc. B, ap. 11, jud. 
Mehedinţi – 16,5289256198% din capitalul social; 
b). Carolea Dumitru, CNP 1451005250527, cu domiciliul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Bujorului, nr. 23, 
jud. Mehedinţi – 16,5289256198% din capitalul social; 
c). Duducea Manuela-Liliana, CNP 2670803024906, cu domiciliul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 4B, jud. Mehedinţi – 66,9421487603% din capitalul social. 
2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar. 
După desemnarea în calitate de administrator judiciar, prin Sentinţa nr. 221/2015 din şedinţa publică din data de 
22.04.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
4578/101/2014*, s-au întreprins diverse demersuri în vederea respectării prevederilor art. 20 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei. 
Astfel, administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi, 
obţinând informaţii referitoare la datele de identificare ale societăţii, asociaţilor şi obiectul de activitate. În urma acestui 
demers, precum şi a faptului că cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a aparţinut creditorului SC Conins 
SRL, la data de 27.06.2015, a fost trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, notificarea deschiderii 
procedurii de insolvenţă, către administratorul debitoarei, precum şi la sediul societăţii debitoare. 
Debitoarea SC Via Vita SRL nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 94 alin. 1 lit. a din legea 85/2006. 
Administratorul judiciar a adus la cunoştinţa administratorului societăţii prevederile art. 45 alin. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei, privind obligativitatea înscrierii în contextul tuturor actelor şi corespondenţei 
emise a menţiunilor “societate în insolvenţă, insolvency, en procedure collective”. Totodată, debitoarea a fost notificată 
cu privire la obligaţia acesteia de a întocmi şi păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate 
după deschiderea procedurii, astfel cum prevede art. 46 alin. 2 din Legea 85/2006. 
De asemenea, la data de 28.04.2015, s-a depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi 
cerere în vederea publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii generale 
a insolvenţei asupra debitoarei. Notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC Via Vita 
SRL a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7663/28.04.2015. 
În vederea informării creditorilor, s-a publicat în data de 29.04.2015, anunţul de deschidere a procedurii generale de 
insolvenţă în ziarul de circulaţie naţională „Curierul Naţional“, prin care s-a adus la cunoştinţa prezumtivilor creditori 
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faptul că a fost deschisă procedura generală a insolvenţei asupra debitoarei SC Via Vita SRL. De asemenea, tot în acest 
scop, s-au trimis notificări privind deschiderea procedurii insolvenţei către Administraţia Finanţelor Publice Drobeta-
Turnu-Severin, Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin, către executorii judecătoreşti din raza teritorială unde îşi 
are debitoarea sediul, precum şi către băncile la care debitoarea are deschise conturi curente. 
Pentru a se constata dacă societatea figurează în evidenţele Primăriei Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi 
Taxe Locale, precum şi în evidenţele Primăriei Şimian, cu bunuri impozabile, ne-am adresat acestei instituţii cu 
solicitarea de a ne comunica dacă debitoarea figurează cu terenuri, clădiri sau mijloace de transport. Menţionăm că până 
la această dată nu am primit răspuns de la Primăria Drobeta-Turnu-Severin şi nici de la Primăria Şimian. 
În vederea desemnării administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, în 
temeiul art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Asociaţilor debitoarei, având la ordinea de zi: „desemnarea administratorului special, având 
atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei“, şedinţa urmând să aibă loc 
la data de 11.05.2015, ora 1400, la sediul administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 
20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
La data şi ora stabilite pentru ţinerea şedinţei, s-au prezentat următorii asociaţi: 
- Bâlbă Victor, CNP 1510531251998, cu domiciliul în municipiul Orşova, str. Avram Iancu, nr. 24, jud. Mehedinţi – 
care deţine 16,5289256198% din capitalul social, asistat de dl. avocat Luca Alexandru, în baza împuternicirii avocaţiale 
din data de 11.05.2015; 
- Duducea Manuela-Liliana, CNP 2670803024906, cu domiciliul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 4B, jud. Mehedinţi – care deţine 66,9421487603% din capitalul social, asistată de dl. avocat Luca 
Alexandru, în baza împuternicirii avocaţiale din data de 11.05.2015; 
- Carolea Julieta-Francisca, CNP 2710721250554, cu domiciliul în Drobeta-Turnu-Severin, str. C. Radulescu Motru, nr. 
23, jud. Mehedinţi, identificată cu CI seria MH nr. 209284 eliberată de SPCLEP Drobeta-Turnu-Severin la data de 
23.01.2006, în calitate de procurator al moştenitoarei Carolea Violeta-Georgeta, moştenitoare conform actului de partaj 
voluntar, fără număr, prezentat de avocatul Dumitraşcu Dragoş, certificat prin care nu se face dovada autentificării la 
Biroul Notarial. De asemenea, a prezentat certificatul de deces seria DZ nr. 926067 din data de 20.04.2014 al 
defunctului Carolea Dumitru, precum şi certificatul de moştenitor nr. 76/27.06.2014. 
Precizăm faptul că, atât din documentele ridicate de la ORC Mehedinţi, cât şi din cele prezentate de către dl. avocat 
Dumitraşcu Dragoş, a reieşit faptul că dna. Carolea Violeta-Georgeta, în calitate de moştenitor, şi nici Carolea Julieta-
Francisca, în calitate de procurator, nu au făcut demersurile pentru înregistrarea la ORC Mehedinţi a calităţii de asociat. 
În urma discuţiilor purtate, asociaţii prezenţi, cu drept de vot, care deţin 83,4710743801% din capitalul social al SC Via 
Vita SRL, au hotărât să desemneze ca administrator special pe dl. Bâlbă Victor, CNP 1510531251998, cu domiciliul în 
municipiul Orşova, str. Avram Iancu, nr. 24, jud. Mehedinţi. 
Ca urmare a faptului că debitoarea ne-a prezentat o listă completă cu numele şi adresele creditorilor societăţii conform 
art. 28 alin. 1 lit. c din legea 85/2006, la data de 12.05.2015 am notificat creditorii debitoarei asupra deschiderii 
procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei SC Via Vita SRL. 
3. Concluzii finale. 
Având în vedere cele precizate anterior, ca urmare a faptului că debitoarea nu şi-a manifestat intenţia de a propune un 
plan de reorganizare în conformitate cu art. 94 alin. 1 lit. a din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, solicităm 
instanţei intrarea în procedura simplificată de faliment a debitorului, timp în care administratorul judiciar pe baza 
actelor primite va întocmi raportul prevăzut la art. 59 din acelaşi act normativ. 
Solicitarea noastră este motivată şi de faptul că în data de 12.05.2015, s-a primit cu adresa nr. 409/12.05.2015, Procesul 
verbal încheiat în data de 12.05.2015 cu ocazia întrunirii Adunării Generale a Asociaţilor,respectiv Duducea Liliana-
Manuela şi Bîlbă Victor, care deţin 83,4710743801% din capitalul social, prin care s-a hotărât că nu există posibilitatea 
redactării şi depunerii unui plan de reorganizare a activităţii debitoarei, solicitând trecerea la procedura simplificată de 
faliment potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei din următoarele considerente: 
- moştenitoarea asociatului defunct nu a dorit şi refuză în continuare să preia calitatea de asociat în SC Via Vita SRL a 
dlui. Carolea Dumitru; 
- societatea nu mai are salariaţi şi nici lucrări care să asigure fluxul de venituri; 
- nu există perspectiva ca pentru părţile sociale ale lui Carolea Dumitru să apară o implicare în calitate de asociat a 
moştenitoarei şi cu atât mai puţin să existe o conlucrare bazată pe eforturi şi aporturi comune; 
- toate cauzele care au împins societatea în dificultăţi de funcţionare şi stare de insolvenţă persistă şi nu este posibil a fi 
înlăturate: - scăderea drastică a vieţii economice din judeţul Mehedinţi; 
- participarea la licitaţii a unor asocieri de firme şi consorţii multinaţionale; 
- condiţionarea participării la achiziţii publice de existenţa cash-flow-ului, precum şi constituirea de garanţii de bună 
execuţie şi asigurarea lucrărilor la valoarea contractelor; 
- condiţionarea participării la lucrări, de existenţa unor utilaje şi echipamente performante şi de masă salarială cu 
specializări profesionale; 
- specificul activităţii societăţii de construire drumuri şi poduri conduce la existenţa unei pieţe de lucrări limitate, toate 
cu finanţarea de la autorităţile publice, autorităţi ce se prelevează de nealocarea fondurilor pentru a derula contractele 
sau la timp plăţile; 
- se menţin permanent cheltuielile obligatorii pentru a fi posibilă funcţionarea (abonamente SEAP, abonamente ORC, 
abonamente programe devize, licenţe, certificări ISO, etc.) imposibil de susţinut fără flux de venituri. 
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Faţă de cele precizate mai sus solicităm respectuos: aprobarea concluziilor prezentului raport, şi astfel intrarea în 
procedura simplificată de faliment a debitorului. 
Termen procedural: 10.06.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


