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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 26, data emiterii: 03.07.2015 

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, mobil 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, 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 2 (două) 
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 Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3509/23.02.2015, 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. 25, din data de 20.02.2015, precum şi pe site-ul administratorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com, poziţia nr. 28. 
Administratorul judiciar a urmărit dacă s-a respectat planul de reorganizare şi a constatat că,în vederea achitării ratelor 
înscrise în graficul de plăţi, anexă la planul de reorganizare, confirmat prin Sentinţa nr. 463/2014 din şedinţa publică de 
la 31.03.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
nr. 9858/101/2013, administratorul special al debitoarei a întreprins demersurile necesare în vederea asigurării 
disponibilităţilor băneşti necesare. 
Administratorul special a procedat la plata creanţelor, către creditori aşa cum au fost prevăzute în graficul de plăţi, 
anexă la planul de reorganizare, după cum urmează: 
- la data de 24.06.2015, cu OP nr. 14, s-a achitat rata aferentă semestrului I din anul 2015, respectiv creditorului SC 
Arabesque SRL, suma de 38.661,36 lei, conform documentului de plată anexat; 
- la data de 24.06.2015, cu OP nr. 15, s-a achitat rata aferentă semestrului I din anul 2015, respectiv creditorului BRD 
Groupe Societe Generale, suma de 197.500,00 lei, conform documentului de plată anexat. 
În urma verificării documentelor puse la dispoziţie de administratorul special privind creanţa pe care o are de recuperat 
debitoarea SC Vulturul Plesuv Com SRL de la SC Lin Trans SRL, administratorul judiciar a formulat cererea de 
înscriere la masa credală a debitoarei SC Lin Trans SRL, prin care a solicitat admiterea creanţei chirografare certe, 
lichide şi exigibile în sumă de 277.387,25 lei. 
Cererea de înscriere la masa credală a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 24.02.2015, conform 
dovezii anexate. 
Administratorul judiciar a constatat că la masa credală a debitorei SC Lin Trans SRL, a fost înscrisă creanţa SC 
Vulturul Plesuv Com SRL ca şi creanţă chirografară în sumă de 277.387,25 lei, conform Tabelul definitiv al creanţelor, 
primit la adresa de mail de la administratorul judiciar al SC Lin Trans SRL. 
Pentru termenul din data de 03.04.2014 privind dosarul nr. 8797/225/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, 
administratorul judiciar a formulat Concluzii scrise, prin care a solicitat admiterea cererii de chemare în judecată. 
Concluziile scrise a fost comunicate Judecătoriei Craiova la nr. de fax precum şi la adresa de mail la data de 
02.04.2015, conform dovezii anexate. 
S-a primit de la Biroul Executorului Judecătoresc Clement Gheorghe Încheiere din data 30.04.2015 privind soluţionarea 
cererii de suspendare a executării silite în dosarul nr. 754/E/2013, în baza deschiderii procedurii de insolvenţă pentru 
debitorul SC Lin Trans SRL, prin care s-a dispus suspendarea executării silite pornite de SC Vulturul Plesuv Com SRL 
împotriva debitorului SC Lin Trans SRL 
Situaţia dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Instanţa de judecată Explicaţii 
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1. 8797/225/2014 

Pretenţii - Recuperare 
sume datorate 

împotriva SC Elpreco 
SA 

Judecătoria Craiova 

Soluţia la termenul din data de 
29.05.2015: 

Amână cauza pentru disjungerea 
cererii reconvenţionale. Acordă 

termen pentru dosarul nou 
format la data de 03.07.2015, la 

completul CCOM6. 
Termen de judecată: 03.07.2015 

2. 7967/225/2014 

Pretenţii – Recuperare 
sume datorate 

împotriva SC Tandrete 
Impex SRL 

Judecătoria Drobeta-
Turnu-Severin 

Soluţia la termenul din data de 
12.06.2015: 

Admite acţiunea. Obligă pârâta 
să plătească reclamantei suma de 

112.982,30 lei reprezentând 
c/valoare facturi neachitate. Ia 

act că nu se solicită cheltuieli de 
judecată. Cu apel în 30 zile de la 

comunicare. Pronunţată azi 
12.06.2015, în şedinţă publică. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 06.07.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


