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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 10, data emiterii: 24.06.2015 

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 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. 

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: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10599/10.06.2015, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 6, din data de 10.06.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 6, din data de 10.06.2015, a fost publicat şi poate fi consultat şi analizat şi pe site-ul 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL, poziţia 5. 
De asemenea, administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10634/10.06.2015, tabelul 
preliminar al creanţelor, nr. 5, din data de 10.06.2015, conform dovezii anexate. 
Tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Via Vita SRL, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL, poziţia 4. 
Cu adresa nr. 439/02.06.2015, administratorul special al debitoarei a înaintat administratorului judiciar propunerea de 
denunţare a contractului nr. 673/17.12.2008 încheiat cu CNADNR SA DRDP Craiova şi Asocierea CCCF Drumuri şi 
Poduri Timişoara. 
Cu adresa nr. 456/05.06.2015, pe baza înştiinţării administratorului special şi în urma verificării stării contractului, în 
temeiul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 85/2206, aplicabilă procedurii, administratorul judiciar a procedat la denunţarea 
Contractului de asocierea dintre CCCF Drumuri şi Poduri Timişoara şi SC Via Vita SRL, precum şi a participării în 
Contractul nr. 673/17.12.2008, încheiat între CNADNR SA DRDP Craiova şi Asocierea CCCF Drumuri şi Poduri 
Timişoara. 
Adresa nr. 456/05.06.2015, a fost expediată către CNADNR SA DRDP Craiova şi Asocierea CCCF Drumuri şi Poduri 
Timişoara, prin curierat rapid, cu Fan Courier Express, conform dovezii anexate. 
Cu adresa nr. 469/12.06.2015, administratorul special al debitoarei a restituit factura nr. 1500000396/09.06.2015, 
transmisă în mod greşit de către C.N.A.D.N.R. SA – D.R.D.P. Craiova, deoarece contractul cu nr. 673/17.12.2012 este 
făcut cu asocierea CCF Drumuri şi Poduri Timişoara şi SC Via Vita SRL, iar lider de asociere este CCF Timişoara, 
comunicând totodată, că administratorul judiciar a denunţat atât contractul de asociere, cât şi contractul nr. 
673/17.12.2012. 
Adresa nr. 456/05.06.2015, a fost expediată către CNADNR SA DRDP Craiova, prin curierat rapid, cu Fan Courier 
Express, conform dovezii anexate 
La 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, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Via 
Vita SRL, 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“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Via Vita SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în data de 
15.06.2015, orele 1430 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. SC Conins SRL, reprezentată prin dl. Nistor Emilian, în calitate de administrator, care deţine o creanţă în procent de 
43,18148% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Duducea Manuela-Liliana, în calitate de creditor chirografar, care deţine o creanţă în procent de 46,52429% din 
totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
3. Cabinet Individual Avocat Luca Alexandru, reprezentată prin dl. Luca Alexandru, în calitate de administrator, care 
deţine o creanţă în procent de 1,84056% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Via Vita SRL, cu un procent de 91,54633% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală, respectiv cu un procent de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi, a hotărât: 
1. ia act de rapoartele întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi 59 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi nu are obiecţiuni; 
2. hotărăşte ca atribuţiile Comitetului Creditorilor să fie îndeplinite de Adunarea Creditorilor; 
3. confirmă administratorul 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; 
4. stabileşte ca remuneraţia administratorului judiciar să fie în valoare de 2.800,00 lei/lună (inclusiv TVA). 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 7/15.06.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 15.06.2015, ora 1430 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 16.06.2015, cu adresa nr. 
324/16.06.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL, poziţia 6. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 8, din data de 15.06.2015, care a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11099/17.06.2015, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL, poziţia 7. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii la hotărârea Adunării Creditorilor din data de 15.06.2015, 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11099/17.06.2015, în termenul legal de trei zile, prevăzut de art. 19 
alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a întocmit cererea de 
confirmare a administratorului judiciar, precum şi a onorariului acestuia, care a va fi depusă la dosarul cauzei la 
termenul din data de 24.06.2015. 
În urma controlului efectuat de către D.G.R.F.P. Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, s-a 
formulat cerere de admitere a creanţei, prin care s-a solicitat înscrierea în Tabelul creditorilor a sumei de 24.546,00 lei, 
reprezentând creanţă bugetară şi accesorii născute până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei 
SC Via Vita SRL, conform Raportului de Inspecţie Fiscală nr. F-MH.129/22.06.2015 şi a Deciziei de impunere nr. F-
MH.157/22.06.2015. 
În urma verificării cererii de creanţă, administratorul judiciar a procedat la înscrierea în Tabelul definitiv al creanţelor a 
sumei de 22.707,00, diferenţa de 1.839,00 lei, fiind respinsă, întrucât a fost achitată cu chitanţa pentru încasarea de 
impozite, taxe şi contribuţii nr. 10000017747/19.06.2015, conform dovezii anexate. 
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că nu au fost formulate contestaţii la Tabelul preliminar al creanţelor 
împotriva debitoarei SC Via Vita SRL, motiv pentru care administratorul judiciar, în conformitate cu dispoziţiile art. 74 
din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, a procedat la întocmirea Tabelului definitiv al creanţelor, care 
cuprinde următorii creditori: creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publcie Craiova – Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, a fost înscris în Tabelul definitiv al creanţelor cu o creanţă bugetară în sumă 
de 22.707,00 lei, creditorul Cabinet Individual Avocat Luca Alexandru a fost înscris în Tabelul definitiv al creanţelor cu 
o creanţă chirografară în sumă de 3.900,00 lei, creditorul SC Conins SRL a fost înscris în Tabelul definitiv al creanţelor 
cu o creanţă chirografară în sumă de 91.498,22 lei, creditorul Duducea Manuela-Liliana a fost înscris în Tabelul 
definitiv al creanţelor cu o creanţă chirografară în sumă de 98.581,36 lei, creditorul SC Group Nova Construct SRL a 
fost înscris în Tabelul definitiv al creanţelor cu o creanţă chirografară în sumă de 7.700,08 lei, creditorul SC Rompetrol 
Downstream SRL a fost înscris în Tabelul definitiv al creanţelor cu o creanţă chirografară în sumă de 6.682,25 lei, 
creditorul SC Via Vita Constructii SRL a fost înscris în Tabelul definitiv al creanţelor cu o creanţă chirografară în sumă 
de 865,09 lei şi creditorul SC Vulturul Plesuv Junior SRL a fost înscris în Tabelul definitiv al creanţelor cu o creanţă 
chirografară în sumă de 2.665,26 lei. 
Tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitoarei SC Via Vita SRL va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data 
de 24.06.2015. 
De asemenea, Tabelul definitiv al creanţelor, nr. 9, din data de 24.06.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă cu cererea din data de 24.06.2015. 
Tabelul definitiv al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea cererii de înscriere la masa credală a debitoarei SC Camand Impex 
SRL, prin care a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 172.811,59 lei, ca şi creanţă garantată cu 
afectaţiune specială de plată, reprezentând garanţii de bună de execuţie. 
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Cererea de admitere a creanţei a fost comunicată administratorului judiciar al SC Camand Impex SRL, precum şi 
Tribunalului Caraş Severin, prin curierat rapid, cu Fan Courier Express. 
Administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului 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“ şi a constatat că instanţa a amânat cauza la data de 29.06.2015. 
De asemenea, 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 a stabilit termen 
de judecată la data de 29.06.2015 
Administratorul judiciar a formulat întâmpinare la acţiunea formulată de Consiliul Judeţean Mehedinţi, solicitând 
respingerea acţiunii ca vădit neîntemeiată, precum şi suspendarea judecării cauzei, potrivit art. 36 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei. 
Ca urmare a faptului că, administratorul judiciar a precizat în raportul privind cauzele şi împrejurările că 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, iar în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din data de 12.05.2015 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, solicităm ridicarea dreptului de 
administrare şi intrarea în procedura de faliment a debitoarei. 
Termen procedural: 24.06.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


