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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 6, data emiterii: 10.06.2015 

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 Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4578/101/2014*, reprezentată legal prin Motoi Gogu 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 4 (patru) 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 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. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Via Vita SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Ca urmare a cererii formulate de creditoarea SC Conins SRL, prin care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei 
împotriva debitoarei SC Via Vita SRL, cu sediul în localitatea Şimian, str. Calea Craiovei, nr. 200A, jud. Mehedinţi, 
CUI 9768542, număr de ordine în registrul comerţului J25/302/1997, motivând că pârâta este debitoarea sa, având în 
prezent o datorie certă, lichidă şi exigibilă în sumă totală de 49.224,26 lei, instanţa s-a pronunţat prin Sentinţa nr. 
221/2015 din şedinţa publică din data de 22.04.2015, în sensul că a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
împotriva debitoarei SC Via Vita SRL, conform art. 33 alin. 6 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
În temeiul art. 34 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, instanţa a desemnat administrator judiciar 
provizoriu pe practicianul în insolvenţă Yna Consulting SPRL sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, 
nr. 18, jud. Mehedinţi, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege. 
În temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006, instanţa a dispus notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, pentru efectuarea menţiunii şi publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, precum şi într-un ziar de largă răspândire naţională. 
De asemenea, în temeiul art. 62 din Legea nr. 85/2006, instanţa a fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de 
creanţă la data de 27.05.2015. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în procedura generală de insolvenţă: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
10.06.2015. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii este de 5 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar al creanţelor. Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor este 24.06.2015. 
După deschiderea procedurii generale de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7663 din data de 28.04.2015, a notificării deschiderii procedurii, conform 
dovezii anexate.  
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul 
Curierul Naţional din data de 29.04.2015, conform dovezii anexate. Pentru publicarea acestui anunţ s-a achitat, din 
fondurile proprii ale administratorului judiciar, cu factura nr. 0518/29.04.2015 suma de 71,00 lei. 
Notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă a fost publicată şi pe site-ul administratorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL, poziţia 1. 
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă, 
şedinţa urmând să aibă loc în data de 15.06.2015, ora 1430, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, având la ordinea de zi: 
„- prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei; 
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Via Vita SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) din Legea 
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei; 
- confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 221/2015 din şedinţa publică 
din data de 22.04.2015, în baza art. 19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei; 
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- stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului SC 
Via Vita SRL“. 
În temeiul art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, la data de 28.04.2015, au fost trimise, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, notificările nr. 226/28.04.2015 şi nr. 227/28.04.2015, atât către 
administratorul societar, respectiv dl. Bîlbă Victor, cât şi către societatea debitoare, prin care am solicitat, în temeiul art. 
61 din Legea nr. 85/2006, să ni se pună la dispoziţie documentele prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei. 
Cu adresa nr. 225/28.04.2015, expediată către Primăria Comunei Şimian, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire şi confirmată de primire la data de 30.04.2015 cu AR29913664492, administratorul judiciar a solicitat să i se 
comunice dacă debitoarea, figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul comunei Şimian. 
În acest sens, Primăria Comunei Şimian, a formulat răspuns cu adresa nr. 6622/12.05.2015, prin care a comunicat 
situaţia cu bunurile pe care debitoarea le are înregistrate la Primăria Comunei Şimian, după cum urmează: 
- autoturism Dacia, cc 1870, nr. înmatriculare MH-17-VIA, serie identificare UU1D4F76X43431011, an fabricaţie 
2007; 
- autoturism Toyota, cc 2982, nr. înmatriculare MH-31-BVR, serie identificare JTEBZ29JX00091067, an fabricaţie 
2007; 
- autoturism Dacia, cc 1397, nr. înmatriculare MH-04-VIA, serie identificare UU1R1171123042500, an fabricaţie 2007; 
- basculantă transport marfă peste 12 t, serie identificare 75147, nr. axe 3, suspensie altul, masa totală maximă 
autorizată 16000 kg, cc 10344, nr. înmatriculare MH-09-VIA, efectuează transport extern; 
- basculantă transport marfă peste 12 t, serie identificare 59826, nr. axe 3, suspensie altul, masa totală maximă 
autorizată 16000 kg, cc 10344, nr. înmatriculare MH-10-VIA, efectuează transport extern; 
- autobasculantă transport marfă peste 12 t, serie identificare 33845, nr. axe 3, suspensie altul, masa totală maximă 
autorizată 26000 kg, cc 10344, nr. înmatriculare MH-14-VIA, efectuează transport extern; 
- autoturism Dacia, cc 1870, nr. înmatriculare MH-28-VIA, serie identificare UU1D1F71X43231011, an fabricaţie 
2007. 
De asemenea, cu adresa nr. 228/28.04.2015, comunicată la nr. de fax al Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin 
– Direcţia de Impozite şi Taxe Locale la data de 28.04.2015, administratorul judiciar a solicitat să i se comunice dacă 
debitoarea, figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul municipiului Drobeta-Turnu-Severin. 
Cu adresa nr. 228/28.04.2015, Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a 
formulat răspuns, prin care a comunicat că SC Via Vita SRL figurează în evidenţele fiscale fără a deţine bunuri mobile 
sau imobile. 
În vederea desemnării administratorului special, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, administratorul judiciar a convocat adunarea asociaţilor debitoarei SC Via Vita SRL, având la ordinea de zi: 
,,desemnarea administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea 85/2006“, şedinţa 
urmând să aibă loc la data de 11.05.2015, ora 1400. 
Convocarea Adunării Asociaţilor a fost comunicată celor trei asociaţi ai debitoarei, respectiv dlui. Bîlbă Victor, dnei. 
Duducea Manuela-Liliana şi dlui. Carolea Dumitru, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. 
La data de 11.05.2015, ora 1400 a avut loc şedinţa Adunării Asociaţilor debitoarei SC Via Vita SRL, având la ordinea de 
zi: ,,desemnarea administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea 85/2006“. 
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. 
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. 
Procesul verbal al Adunării Asociaţilor, întocmit cu ocazia convocării Adunării Asociaţilor din data de 11.05.2015, ora 
1400, va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 10.06.2015. 
În urma notificării trimise administratorului societar privind punerea la dispoziţie a documentelor contabile, acesta a pus 
la dispoziţia administratorului judiciar documentele solicitate, precum şi lista creditorilor. 
În temeiul art. 61 alin. 1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a procedat la 
notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă creditorilor debitoarei SC Via Vita SRL, conform listei 
creditorilor primită de la debitoare, prin scrisori recomandate cu, confirmare de primire, la data de 12.05.2015, după 
cum urmează: Citadin SRL, Conins SRL, Scandinavia Spedition Express SRL, Group Nova Construct SRL, Via Vita 
Costructii SRL, Duducea Manuela-Liliana, Florart Serv SRL, Automatizari Actionari Electrice SRL, Vulturul Plesuv 
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Junior SRL, Cabinet Avocat Luca Alexandru. Pentru expedierea acestor notificări s-a achitat, din fondurile proprii ale 
administratorului judiciar, cu factura nr. 6651570/12.05.2015, suma de 65,00 lei. 
Cu adresa nr. 250/11.05.2015, comunicată sub semnătură de primire administratorului special al debitoarei, la data de 
11.05.2015, administratorului judiciar a adus la cunoştinţă debitoarei, prevederile art. 45 alin. 1), 2) şi 3) din Legea nr. 
85/2006, privind obligativitatea înscrierii în contextul tuturor actelor şi corespondenţei emise a menţiunilor „societate în 
insolvenţă, in insolvency, en procedure collective“ şi a notificat debitoarea cu privire la obligaţia de a întocmi şi păstra o 
listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii de insolvenţă, astfel cum 
prevede art. 46 alin. 2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
S-a primit adresa nr. 409/12.05.2015, de la administratorul special al debitoarei, prin care a fost înaintat 
administratorului judiciar Procesul verbal al Adunării Generale a Asociaţilor încheiat la data de 12.05.2015, prin care s-
a decis că nu există posibilitatea redactării şi depunerii unui plan de reorganizare, situaţie în care se va comunica 
administratorului judiciar pentru a se trece la procedura simplificată conform Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
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, iar 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, 
administratorul judiciar a procedat la întocmirea raportului prevăzut de art. 20 alin. 1 şi art. 54 alin. 1 din Legea 85/2006 
privind procedura insolvenţei prin care a propus intrarea în procedura simplificată de faliment a debitoarei SC Via Vita 
SRL. 
Raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată de faliment, întocmit în 
temeiul art. 20 alin. (1) şi art. 54 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, nr. 3, din data de 12.05.2015, a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de insolvenţă nr. 8677/13.05.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată de faliment, 
însoţit de Procesul verbal al Adunării Generale a Asociaţilor din data de 12.05.2015, au fost comunicate la adresa de 
mail a Tribunalului Mehedinţi, la data de 12.05.2015 şi a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
13.05.2015, cu adresa nr. 249/12.05.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul privind propunerea de intrare în procedura simplificată de faliment, întocmit de administratorul judiciar în 
temeiul art. 20 alin. (1) şi art. 54 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, a fost publicat şi poate fi analizat si consultat şi pe site-
ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL. 
În temeiul art. 54 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a întocmit 
notificarea privind propunerea de intrare în procedura simplificată de insolvenţă, nr. 4, din data de 13.05.2015. 
Administratorul judiciar a comunicat administratorului societar al debitoarei, respectiv dlui. Bîlbă Victor, sub semnătură 
de primire, la data de 13.05.2015, Notificarea privind propunerea de intrare în procedura simplificată de faliment, nr. 4, 
din data de 13.05.2015. 
De asemenea, Notificarea privind propunerea de intrare în procedura simplificată de faliment, nr. 4, din data de 
13.05.2015, a fost comunicată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, şi creditorului SC Conins SRL, 
care a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă a debitoarei. 
Pentru expedierea notificării s-a achitat, din fondurile proprii ale administratorului judiciar, cu factura nr. 
6651619/14.05.2015, suma de 6,50 lei. 
Cu adresa nr. 259/14.05.2015, în vederea deschiderii contului unic de insolvenţă, conform art. 4 alin. 2 din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a făcut demersurile necesare, hotărând ca acest cont să 
fie deschis la Banca Română de Dezvoltare GSG Drobeta-Turnu-Severin, operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de 
debitoare urmând a fi făcute prin acest cont. 
De asemenea, cu adresa nr. 263/19.05.2015, înregistrată la Registratura Trezoreriei Municipiului Drobeta-Turnu-
Severin, sub nr. MH362268/19.05.2015, administratorul judiciar a solicitat deschiderea unui cont, prin care urmează ca 
debitoarea SC Via Vita SRL să-şi deruleze operaţiunile de încasări şi plăţi în timpul procedurii. 
Au fost analizate documentele contabile puse la dispoziţie de către debitoare, după care, administratorul judiciar a 
procedat la întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru 
debitoarea SC Via Vita SRL, prevăzut de art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitoarea SC Via Vita SRL 
prevăzut de art. 59 din Legea 85/2006, nr. 4, din data de 26.05.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 9661/27.05.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul întocmit în condiţiile art. 59 din Legea 85/2006 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
27.05.2015, cu adresa nr. 284/27.05.2015, conform dovezii anexate şi a fost publicat şi pe site-ul administratorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL, poziţia 3. 
Din analiza documentelor contabile de care dispunem şi pe baza cărora a fost întocmit raportul asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitoarea SC Via Vita SRL prevăzut de art. 59 din 
Legea 85/2006, administratorul judiciar a constatat faptul că starea de încetare de plăţi a fost cauzată în primul rând de 
conjunctura economică nefavorabilă din domeniul în care activează debitoarea. Cu privire la acest aspect apreciem c nu 
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este de natură a atrage răspunderea materială a organelor de conducere, neîncadrându-se în nici una din faptele 
prevăzute de art. 138 din Legea nr. 85/2006. 
Referitor la prevederile art. 79 şi 80 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, precizăm faptul că 
administratorul judiciar nu a identificat situaţii care să conducă la introducerea unor acţiuni pentru anularea actelor 
frauduloase. 
Faţă de situaţia reală şi actuală a debitorului, administratorul judiciar nu îşi manifestă intenţia de a depune un plan de 
reorganizare, apreciind că acest lucru nu este posibil întrucât aşa cum am precizat în raportul întocmit potrivit art. 54 din 
Legea 85/2006, debitoarea prin administratorul special nu si-a manifestat intenţia de a propune un plan de reorganizare 
în conformitate cu art. 94 alin. 1 lit. a din Lega 85/2006 privind procedura insolvenţei, apreciem că nu este posibilă 
reorganizarea societăţii. 
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei cererile de creanţă depuse de către creditori în vederea înscrierii la 
masa credală. Cu această ocazie a fost ridicat exemplarul nr. 2 de la cererile de creanţă depuse şi s-au făcut copii de pe 
cererile care erau depuse într-un singur exemplar. 
S-a constatat că au fost depuse un număr de şapte cereri de creanţă, de către următorii creditori: Cabinet Individual 
Avocat Luca Alexandru a depus cerere de creanţă pentru suma de 3.900,00 lei, creditorul SC Conins SRL a depus 
cerere de creanţă pentru suma de 91.498,22 lei, creditorul Duducea Manuela-Liliana a depus cerere de creanţă pentru 
suma de 98.581,36 lei, creditorul SC Group Nova Construct SRL a depus cerere de creanţă pentru suma de 7.700,08 lei, 
creditorul SC Rompetrol Downstream SRL a depus cerere de creanţă pentru suma de 6.682,25 lei, creditorul SC Via 
Vita Constructii SRL a depus cerere de creanţă pentru suma de 865,09 lei şi creditorul SC Vulturul Plesuv Junior SRL a 
depus cerere de creanţă pentru suma de 2.665,26 lei. 
Au fost verificate cererile de creanţă în conformitate cu art. 66 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
după care administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC 
Via Vita SRL, care cuprinde următorii creditori: creditorul Cabinet Individual Avocat Luca Alexandru a fost înscris în 
Tabelul preliminar al creanţelor cu o creanţă chirografară în sumă de 3.900,00 lei, creditorul SC Conins SRL a fost 
înscris în Tabelul preliminar al creanţelor cu o creanţă chirografară în sumă de 91.498,22 lei, creditorul Duducea 
Manuela-Liliana a fost înscris în Tabelul preliminar al creanţelor cu o creanţă chirografară în sumă de 98.581,36 lei, 
creditorul SC Group Nova Construct SRL a fost înscris în Tabelul preliminar al creanţelor cu o creanţă chirografară în 
sumă de 7.700,08 lei, creditorul SC Rompetrol Downstream SRL a fost înscris în Tabelul preliminar al creanţelor cu o 
creanţă chirografară în sumă de 6.682,25 lei, creditorul SC Via Vita Constructii SRL a fost înscris în Tabelul preliminar 
al creanţelor cu o creanţă chirografară în sumă de 865,09 lei şi creditorul SC Vulturul Plesuv Junior SRL a fost înscris 
în Tabelul preliminar al creanţelor cu o creanţă chirografară în sumă de 2.665,26 lei. 
Tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Via Vita SRL, nr. 5, din data de 10.06.2015, a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 10.06.2015. 
De asemenea, tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Via Vita SRL va fi depus la dosarul cauzei la 
termenul din data de 10.06.2015. 
Tabelul preliminar al creanţelor poate fi consultat şi analizat pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL, poziţia 4. 
Pentru termenul din data de 27.05.2015, privind dosarul nr. 8082/225/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Drobeta-Turnu-
Severin, având ca obiect „pretenţii“, administratorul judiciar a formulat cererea de suspendare a judecării cauzei, 
întocmită potrivit art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. La termenul din data de 27.05.2015, 
instanţa de judecată a suspendat cauza în baza Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Pentru termenul din data de 08.06.2015, privind dosarul nr. 10/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, având ca 
obiect „retragere asociat retragerea din societate cu acordarea drepturilor ce se cuvin - revocarea contractelor sau altor 
convenţii încheiate de către SC Via Vita SRL cu alte societăţi de grup aparţinând celorlalţi asociaţi“, la data de 
28.05.2015, administratorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi cererea de suspendare a judecării cauzei, 
întocmită potrivit art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 10/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi şi s-a constatat că la 
termenul din data de 08.06.2015 instanţa a amânat cauza pentru data de 29.06.2015. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 3931/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi având ca obiect 
„anulare act administrativ Actul adiţional nr. 3/2011 la Contractul de lucrări nr. 8968/05.12.2007, respectiv art. 2 din 
actul adiţional“ formulat de Consiliul Judeţean Mehedinţi şi s-a constatat că instanţa nu a stabilit termen de judecată 
Administratorul judiciar a formulat întâmpinare la acţiunea formulată de Consiliul Judeţean Mehedinţi, solicitând 
respingerea acţiunii ca vădit neîntemeiată. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 10.06.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


