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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 15, data emiterii: 22.09.2015 

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. 11583/24.06.2015, a 
tabelului definitiv al creanţelor, nr. 9, din data de 24.06.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11604/24.06.2015, raportul 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 10, din data de 24.06.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 10, din data de 24.06.2015, 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. 
Cu adresa nr. 375/15.07.2015, comunicată la nr. de fax al CNADNR – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova 
la data de 15.07.2015, administratorul judiciar a comunicat următoarele: 
- SC Via Vita SRL se află în procedura generală de insolvenţă începând cu data de 22.04.2015 în conformitate cu 
măsurile dispuse prin Sentinţa nr. 221/22.04.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 4578/101/2014*. 
- conform art. 64 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de 
administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de 
deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în sentinţa de deschidere a 
procedurii. 
- potrivit art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită 
generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii iar potrivit art. 41 alin. 
2 din Legea nr. 85/2006 prin excepţie de la prevederile alin. (1), creanţele garantate se înscriu în tabelul definitiv până la 
valoarea garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de lichidator. 
- prin adresa nr. 456/05.06.2015, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 85/2006, au fost 
denunţate contractul de asociere dintre SC Via Vita SRL şi CCCF Drumuri şi Poduri Timişoara, precum şi Contractul 
de lucrări nr. 673/17.12.2008 încheiat între CNADR SA DRDP Craiova şi Asocierea CCCF Drumuri şi Poduri 
Timişoara şi SC Via Vita SRL. 
- solicitarea de către DRDP Craiova a sumei de 886.358,42 lei consemnată în factura nr. 1500000412/30.06.2015 cu 
titlu de penalităţi  conform art. 12.1 din Contractul de lucrări nr. 673/17.12.2008 nu are niciun temei legal, deoarece 
încalcă dispoziţiile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 care stipulează că ,,nici o dobândă, majorare sau penalitate de 
orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii 
procedurii”. 
- în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 85/2006 care stipulează că ,,de la data deschiderii procedurii se 
suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale”, CNADR SA DRDP Craiova nu are dreptul legal să emită pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie pentru recuperarea sumei de 886.358,42 lei. 
Administratorul judiciar a procedat la formularea cererii de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în 
procedura de faliment, prin care a solicitat dispunerea începerii procedurii falimentului împotriva debitoarei SC Via 
Vita SRL, constatând că sunt îndeplinite condiţiile de intrare în procedura falimentului, potrivit art.107 alin. (1) lit. A, 
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b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, „debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare sau, la 
cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat că ar fi în stare insolvenţă, iar contestaţia a fost respinsă de 
judecătorul – sindic” şi art. 107 alin. (1) lit. A, c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, „niciunul dintre 
celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute de art. 94”. 
Cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment va fi depusă la dosarul cauzei 
la termenul din data de 23.09.2015. 
De asemenea, cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, supusă spre 
aprobare, a fost publicată şi poate fi consultată şi analizată pe site-ul administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a 
procedat la convocarea Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 17.08.2015, ora 1400, 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: „exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de 
administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Via Vita SRL, formulată de administratorul 
judiciar“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 12, din data de 27.07.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 13273/28.07.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 12, din data de 27.07.2015, a fost publicată şi pe site-ul 
administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL. 
La data de 17.08.2015, ora 1400, 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: „exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de 
administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Via Vita SRL, formulată de administratorul 
judiciar“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Via Vita SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în data de 
17.08.2015, orele 1400 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 
39,00192% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă în 
cuantum de 9,67906% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
3. Duducea Manuela-Liliana, în calitate de creditor chirografar, care deţine o creanţă în procent de 42,02117% din 
totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
4. Cabinet Individual Avocat Luca Alexandru, reprezentată prin dl. Luca Alexandru, în calitate de administrator, care 
deţine o creanţă în procent de 1,66241% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Via Vita SRL, cu un procent de 92,36456% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală, respectiv cu un procent de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi, a hotărât: 
- aprobă cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Via 
Vita SRL, formulată de administratorul judiciar. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 13/17.08.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 17.08.2015 ora 1440, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 18.08.2015, cu adresa nr. 
429/18.08.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 14, din data de 17.08.2015, care a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14073/19.08.2015, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 17.08.2015, prin care a fost aprobată cererea de ridicare a dreptului de 
administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, formulată de administratorul judiciar, a fost publicată şi poate fi 
vizualizată şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente 
Via Vita SRL. 
Cu adresa nr. 24563/27.08.2015, s-a primit de la CNADNR – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, prin 
care s-a înaintat administratorului judiciar (în copie) procesul verbal de constatare a comportării lucrărilor pe perioada 
garanţiei de buna execuţie nr. 5026/21.08.2015, înregistrat la DRDP Craiova cu nr. 24265/21.08.2015. 
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, prin Încheierea din şedinţa publică din data de 29.06.2015, instanţa de judecată a suspendat 
judecata cauzei privind pe reclamanta Carolea Violeta Georgiana. 
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 la termenul din data de 
29.06.2015, instanţa de judecată, În baza art. 411 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă a suspendat judecata cauzei. Cu 
recurs pe toată durata suspendării, stabilind termen de judecată la data de 28.09.2015. 
Având în vedere cele consemnate mai sus şi faptul că, împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din data de 17.08.2015, 
prin care a fost aprobată cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, care 
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a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14073/19.08.2015, nu au fost formulate contestaţii, solicităm 
instanţei de judecată să admită cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, 
care a fost aprobată de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 17.08.2015. 
Termen procedural: 23.09.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


