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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 21, data emiterii: 18.11.2015 

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. Lichidator 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, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume 
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Via Vita SRL, conform Sentinţei 
nr. 434/2015 din şedinţa publică de la 23.09.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 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 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Via Vita SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15842/23.09.2015, a raportului lunar 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 
1, nr. 15, din data de 22.09.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 15, din data de 22.09.2015, 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. 
Prin Sentinţa nr. 434/2015 din şedinţa publică din data de 23.09.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4578/101/2014*, instanţa de judecată a dispus începerea 
procedurii falimentului împotriva debitorului SC Via Vita SRL, în temeiul art. 107 alin. 1 lit. A, b) şi art. 107 alin. 1, lit. 
A, c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei, instanţa a desemnat lichidator judiciar pe Yna 
Consulting SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 şi a dispus dizolvarea 
societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 
De asemenea, instanţa a fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă născute în cursul procedurii la data 
de 28.10.2015. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în procedura de faliment: Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 18.11.2015. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în timpul procedurii 
este 28.10.2015. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 
09.12.2015. 
După deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 16290/29.09.2015, a notificării deschiderii procedurii de faliment, nr. 16, din data de 
29.09.2015. 
De asemenea, notificarea deschiderii procedurii de faliment a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv, www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL, poziţia 13. 
Deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul „Bursa“ din data 
de 30.09.2015. Pentru publicarea acestui anunţ s-a achitat factura nr. 1128/30.09.2015 în sumă de 58,00 lei cu chitanţa 
nr. 1471/05.10.2015, conform dovezii anexate. 
S-a primit adresa nr. 28372/30.09.2015 de la C.N.A.D.N.R. SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, prin 
care a comunicat că pe data de 08.10.2015 se va efectuat recepţia finală pentru obiectivul Refacere cale şi evacuare ape 
la pod pe DN 67 Km 39+077“, contract de lucrări nr. 670/03.12.2008. 
Cu adresa nr. 506/05.10.2015, înregistrată la registratura SC Via Vita SRL sub nr. 592/05.10.2015, lichidatorul judiciar 
a înaintat adresa nr. 28372/30.09.2015 primită de la C.N.A.D.N.R. SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri 
Craiova. 
De asemenea, s-a primit adresa nr. 3676/28.09.2015 de la BNS Insolvency IPURL – administrator judiciar al CCCF – 
Drumuri si Poduri Timişoara SRL, prin care s-a solicitat eliberarea sumelor constituite cu titlu de garanţii de bună 
execuţie, în valoare totală de 507.372,90 lei, pentru lucrările efectuate în baza contractului de lucrări nr. 
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673/17.12.2008, încheiat între C.N.A.D.N.R. SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova şi asocierea CCCF 
– Drumuri si Poduri Timişoara SRL şi SC Via Vita SRL şi virarea sumelor în sumelor în contul unic de insolvenţă al 
CCCF – Drumuri si Poduri Timişoara SRL. 
Cu adresa nr. 508/05.10.2015, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către BNS Insolvency 
IPURL – administrator judiciar al CCCF – Drumuri si Poduri Timişoara SRL la data de 13.10.2015, lichidatorul 
judiciar a formulat răspuns prin care a comunicat că sumele constituite cu titlu de garanţii de bună execuţie pentru 
lucrările efectuate în baza contractului de lucrări nr. 673/17.12.2008, încheiat între C.N.A.D.N.R. SA – Direcţia 
Regională de Drumuri şi Poduri Craiova şi asocierea CCCF – Drumuri si Poduri Timişoara SRL şi SC Via Vita SRL, nu 
pot fi virate în contul unic de insolvenţă al CCCF – Drumuri si Poduri Timişoara SRL, întrucât nu au fost finalizate şi 
recepţionate lucrările, iar sumele nu pot fi restituite decât cu acceptul beneficiarului C.N.A.D.N.R. SA – Direcţia 
Regională de Drumuri şi Poduri Craiova. 
Pentru expedierea adresei nr. 508/05.10.2015 s-a achitat suma de 6,50 lei cu chitanţa nr. 64511/13.10.2015 cătr eC.N. 
Poşta Română SA, conform dovezii anexate. 
Ulterior formulării acestui răspuns, lichidatorul judiciar a verificat în conturile de garanţii, reţinute în baza contractului, 
constatând că suma existentă în aceste conturi este de 521.713,79 lei, după cum urmează: 
- în contul deschis la Trezoreria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – 386.836,60 lei; 
- în contul deschis la BRD GSG SA – 134.877,19 lei. 
Precizăm faptul că, din garanţiile existente în conturi, cota care se cuvine CCCF – Drumuri si Poduri Timişoara SRL 
este după cum urmează: 
- din contul deschis la Trezoreria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – 378.749,21 lei, reprezentând 97,92% din suma 
existentă în cont; 
- din contul deschis la BRD GSG SA – 96,647,43 lei, reprezentând 71,66% din suma existentă în cont. 
Valoarea totală a garanţiilor cuvenită CCCF – Drumuri si Poduri Timişoara SRL este de 475.396,64 lei. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 16.10.2015, ora 1400, la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, 
având la ordinea de zi: 
„1. Confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 434/2015 
din şedinţa publică de la 23.09.2015 şi stabilirea remuneraţiei acestuia“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 17, din data de 07.10.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 16886/07.10.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 17, din data de 07.10.2015 a fost publicată şi poate fi consultată şi 
analizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv, www.ynaconsulting.ro. 
La data de 16.10.2015, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului 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: 
„1. Confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 434/2015 
din şedinţa publică de la 23.09.2015 şi stabilirea remuneraţiei acestuia“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Via Vita SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
16.10.2015, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. SC Conins SRL, reprezentată prin dl. Istrate Sorin, în calitate de administrator, care deţine o creanţă în procent de 
39,00192% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Duducea Manuela-Liliana, în calitate de creditor chirografar, care deţine o creanţă în procent de 42,02117% 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 1,66241% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Via Vita SRL, convocată de lichidatorul judiciar la data de 16.10.2015, ora 1400, 
cu un procent de 82,6855% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100,00000% din 
totalul creditorilor prezenţi, a hotărât: 
- confirmă lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 434/2015 din 
şedinţa publică de la 23.09.2015 şi stabileşte ca remuneraţia lichidatorului judiciar să fie în valoare de 1.400,00 lei/lună 
(exclusiv TVA) şi 10% (exclusiv TVA) din sumele încasate rezultate din valorificarea bunurilor şi recuperarea 
creanţelor. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 18/16.10.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 16.10.2015, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 19.10.2015, cu adresa nr. 
520/19.10.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 16.10.2015, a fost publicat şi poate fi 
vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 19, din data de 16.10.2015, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17654/19.10.2015, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii la hotărârea Adunării Creditorilor din data de 16.10.2015, 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17654/19.10.2015, în termenul legal de trei zile, prevăzut de art. 19 
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alin. 2 şi 3 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a întocmit cererea de confirmare a 
onorariului acestuia, care va fi depusă la dosarul cauzei la termenul din data de 16.11.2015. 
În conformitate cu art. 114 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi cu dispoziţiile Sentinţei nr. 
434/2015 din şedinţa publică de la 23.09.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4578/101/2014*, lichidatorul judiciar a procedat la inventarierea tuturor bunurilor 
existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL, conform listelor de inventar anexate. 
Pentru evaluarea bunurilor existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL, s-a încheiat Contractul de prestări 
servicii evaluare nr. 272/02.11.2015 între SC Via Vita SL, reprezentată prin lichidator judiciar, în calitate de beneficiar 
şi Popescu E. Constantin Emil PFA, în calitate de prestator, având ca obiect „executare servicii de evaluare bunuri 
mobile“, preţul contractului fiind de 200 lei/bun mobil evaluat. 
Au fost primite rapoartele de evaluare privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL, de 
la Popescu E. Constantin Emil PFA, lichidatorul judiciar urmând să procedeze la întocmirea regulamentelor de 
valorificare şi la convocarea Adunării Creditorilor în vederea aprobării rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile 
existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL SRL, a regulamentelor de valorificare, precum şi a metodei de 
vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare. 
Rapoartele de evaluare privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL vor fi depuse la 
dosarul cauzei la termenul din data de 18.11.2015. 
S-a primit adresa nr. 30177/15.10.2015 de la C.N.A.D.N.R. SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, prin 
care s-a înaintat un exemplar în original din Procesul verbal de recepţie finală nr. 6058/08.10.2015 privind lucrarea 
„Refacere cale şi evacuare ape la pod pe DN 67 Km 39+077“ 
Cu adresa nr. 528/10.10.2015, înregistrată la registratura SC Via Vita SRL sub nr. 608/20.10.2015, lichidatorul judiciar 
a înaintat adresa nr. 30177/15.10.2015 primită de la C.N.A.D.N.R. SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri 
Craiova. 
De asemenea, cu adresa nr. 550/27.10.2015, lichidatorul judiciar a adus la cunoştinţă C.N.A.D.N.R. SA – Direcţia 
Regională de Drumuri şi Poduri Craiova următoarele: 
- după primirea corespondenţei s-a verificat documentaţia aferentă lucrării, rezultând că obiectivul la care se 

face referire şi-a epuizat perioada de garanţie încă din data de 28.07.2015, lucrarea fiind recepţionată în bune 

condiţii prin procesul verbal nr. 3816/28.07.2015 şi având termen de garanţie 48 de luni. 

- în aceste condiţii, realizarea de către C.N.A.D.N.R. SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova 

a unor constatări în luna octombrie 2015, nu are opozabilitate contractuală şi nu implică responsabilităţi în 

sarcina societăţii aflate în faliment. 

S-a primit adresa nr. 32150/29.10.2015 de la C.N.A.D.N.R. SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri 

Craiova a formulat răspuns la adresa nr. 550/27.10.2015 întocmită de lichidatorul judiciar. 

Cu adresa nr. 568/06.11.2015, comunicată la nr. de fax al C.N.A.D.N.R. SA – Direcţia Regională de 

Drumuri şi Poduri Craiova la data de 06.11.2015, lichidatorul judiciar a adus la cunoştinţă că 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, a intrat în procedura de 

faliment în baza Sentinţei nr. 434/2015 din şedinţa publică de la 23.09.2015, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4578/101/2014*, astfel că s-a trecut 
la valorificarea bunurilor şi disponibilizarea tuturor angajaţilor, societatea nemaidesfăşurând activitate. 
De asemenea, cu adresa nr. 569/06.11.2015, lichidatorul judiciar a înaintat, în original, adresa de înaintare nr. 
32149/29.10.2015 şi procesul verbal de recepţie finală nr. 6418/22.10.2015 transmise către noi de DRDP Craiova 
pentru lucrarea efectuată de dvs. „Consolidare şi apărare la pod pe DN67 Km 111+974“, menţionând că documentele au 
fost comunicate pe e-mail, anterior, dnei Gambera, DRDP transmiţându-le cu specificaţia Via Vita SRL – lider de 
asociaţie. 
Lichidatorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâtei UAT Vînjuleţ – Primăria Vînjuleţ prin 
care a solicitat obligarea la plata sumei de 235.641,78 lei, reprezentând diferenţa neachitată din factura seria VIA13 nr. 
021/10.04.2013 în valoare de 270.641,78 lei, fiind achitată parţial doar suma de 35.000,00 lei cu OP nr. 785/11.07.2014, 
precum şi obligarea la plata penalităţilor de întârziere în valoare de 255.343,55 lei. 
Cu OP nr. 1001/02 octombrie 2015 UAT Vînjuleţ – Primăria Vînjuleţ a achitat suma de 235.641,78 lei. 
Pârâta UAT Vînjuleţ – Primăria Vînjuleţ a formulat întâmpinare în dosarul nr. 7176/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi, având ca obiect „pretenţii la plata sumei de 235,641,78 lei, reprezentând diferenţa neachitată din factura 
seria VIA 13 nr. 021 din data de 10.04.2013, cu plata sumei de 255,343,55 lei-penalităţi de întârziere, etc.“. 
Lichidatorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 17.11.2015 răspuns la întâmpinarea pârâtei 
UAT Vînjuleţ – Primăria Vînjuleţ privind dosarul nr. 7176/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, care are 
termen de judecată la data de 09.12.2015. 
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei cererile de creanţă suplimentară 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. 
În urma verificării cererilor de creanţă, lichidatorul judiciar a formulat notificări către Consiliul Judeţean Mehedinţi şi 
Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin, prin care prin care a adus la cunoştinţă că nu îndeplinesc condiţiile 
pentru a fi înscrise la masa credală a debitoarei SC Via Vita SRL, notificări care au fost comunicate la numerele de fax 
la data de 18.11.2015, conform dovezilor anexate. 
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De asemenea, lichidatorul judiciar a formulat puncte de vedere cu privire la cererile de creanţă formulate de Consiliul 
Judeţean Mehedinţi şi Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin, apreciind că acestea nu îndeplinesc condiţiile 
pentru a fi înscrise la masa credală a debitoarei SC Via Vita SRL. 
Punctele de vedere formulate de lichidatorul judiciar vor fi depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 18.11.2015. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului suplimentar al creanţelor împotriva debitoarei SC Via Vita 
SRL, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 18.11.2015. 
Tabelul suplimentar al creanţelor, nr. 20, din data de 18.11.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
cu cererea din data de 18.11.2015. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 18.11.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


