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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 26, data emiterii: 02.02.2016 

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 5 (cinci) 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: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19915/19.11.2015, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 21, din data de 18.11.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 21, din data de 18.11.2015, 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. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19823/18.11.2015, tabelul 
suplimentar al creanţelor, nr. 20, din data de 18.11.2015, conform dovezii anexate. 
Prin Încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.11.2015, instanţa a admis cererea formulată de lichidatorul 
judiciar şi a confirmat lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 
434/23.09.2015 şi onorariul stabilit în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 16.10.2015, în cuantum de 1.400,00 
lei/lună (exclusiv TVA) şi 10% din sumele încasate rezultate din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. 
După primirea rapoartelor de evaluare de la expert evaluator ing. Popescu Constantin Emil, pentru bunurile mobile 
existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea regulamentului de 
organizare a licitaţiei privind vânzarea bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL, precum şi 
a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare. 
Regulamentul de organizare a licitaţiei privind vânzarea bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Via 
Vita SRL, vor fi depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 03.02.2016. 
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 04.12.2015, 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. Aprobarea rapoartelor de evaluare, întocmite de expert evaluator ing. Popescu Constantin Emil, pentru mijloacele de 
transport existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL; 
2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru mijloacele de transport existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita 
SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 22, din data de 24.11.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 20286/24.11.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 22, din data de 24.11.2015, a fost publicată şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv, www.ynaconsulting.ro. 
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că nu au fost formulate contestaţii la Tabelul suplimentar 
al creanţelor împotriva debitoarei SC Via Vita SRL, motiv pentru care lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea 
Tabelului definitiv consolidat al creanţelor, care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 25.11.2015, cu 
adresa nr. 589/25.11.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, tabelul definitiv consolidat al creanţelor, nr. 23, din data de 25.11.2015, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 20502/26.11.2015, conform dovezii anexate. 
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Tabelul definitiv consolidat al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL. 
La data de 04.12.2015, 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. Aprobarea rapoartelor de evaluare, întocmite de expert evaluator ing. Popescu Constantin Emil, pentru mijloacele de 
transport existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL; 
2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru mijloacele de transport existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita 
SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Via Vita SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
04.12.2015, 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 
33,49310% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Duducea Manuela-Liliana, în calitate de creditor chirografar, care deţine o creanţă în procent de 36,08590% 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 5,71041% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Via Vita SRL, convocată de lichidatorul judiciar la data de 04.12.2015, ora 1400, 
cu un procent de 75,28941% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100,00000% din 
totalul creditorilor prezenţi, a hotărât: 
1. Aprobă rapoartele de evaluare, întocmite de expert evaluator ing. Popescu Constantin Emil, pentru mijloacele de 
transport existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL; 
2. Aprobă regulamentul de vânzare pentru mijloacele de transport existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL, 
precum şi metoda de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 24/04.12.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 04.12.2015, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 07.12.2015, cu adresa nr. 
595/07.12.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 04.12.2015, 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. 25, din data de 04.12.2015, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21060/07.12.2015, 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. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat 
la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL, la preţurile de pornire 
stabilite în rapoartele de evaluare, respectiv: 
1. Autoturism Peugeot 307 X-LINE B-37-KBF – preţ pornire licitaţie 11.100,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Toyota Land Cruiser Diesel JTEBZ29JX00091067/2005 MH-31BVR - preţ pornire licitaţie 41.600,00 lei (exclusiv 
TVA); 
3. Autospecializată R 19215 DFK Autobasculantă 16 tone ROMAN MH-14-VIA - preţ pornire licitaţie 6.210,00 lei 
(exclusiv TVA); 
4. Dacia D1307 nr. de identificare UU1D1F71X43423312/2004, nr. înmatriculare MH-28-VIA - preţ pornire licitaţie 
2.900,00 lei (exclusiv TVA); 
5. Dacia Double Cab 1,9D nr. de identificare UU1D4F76X43431011/2004, nr. înmatriculare MH-17-VIA - preţ pornire 
licitaţie 2.700,00 lei (exclusiv TVA); 
6. Autospecializată R 19215 DFK Autobasculantă 16 tone I.M.MIRSA MH-09-VIA - preţ pornire licitaţie 6.700 lei 
(exclusiv TVA); 
7. Autospecializată R 19215 DFK.3 Autobasculantă 12 tone I.M.MIRSA MH-10-VIA - preţ pornire licitaţie 6.500,00 
lei (exclusiv TVA); 
8. Dacia 1310 LI nr. de identificare UU1R117 11 23042500/2002, nr. înmatriculare MH-04-VIA - preţ pornire licitaţie 
2.680,00 lei (exclusiv TVA). 
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini, depunerea garanţiei de participare în 
valoare de 10% din preţul de pornire în contul SC Via Vita SRL deschis la BRD Groupe Societe Generale SA şi a 
actelor de identificare ale ofertantului şi ale reprezentantului acestuia până cel mai târziu în ziua anterioară licitaţiei, ora 
1600. 
Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, 
nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi în data de 14.12.2015, ora 1400, iar în situaţia în care bunurilor nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii, în data de 21.12.2015, ora 1400, în data de 28.12.2015, ora 1400, în 
data de 04.01.2016, ora 1400 şi în data de 11.01.2016, ora 1400. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Curierul Naţional din data de 09.12.2015, 
conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă de către SC Mediapress Advertising SRL, factura nr. 044914/08.12.2015 în 
sumă de 313,00 lei, care a fost achitată cu OP nr. 2, din data de 08.12.2015, conform dovezii anexate. 
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De asemenea, anunţul a fost publicat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea 
Licitaţii. 
La licitaţia publică cu strigare privind valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei, organizată în data de 
14.12.2015, ora 1400, s-a înscris un ofertant, respectiv SC Transport Strade Constructii SRL, cu sediul în loc. Drobeta-
Turnu-Severin, str. Constructorilor, nr. 11, jud. Mehedinţi, RO 31182409 şi nr. de ordine în Registrul Comerţului 
J25/52/2013, pentru achiziţionarea următoarelor bunuri mobile din patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL: 
1. Autoturism Peugeot 307 X-LINE B-37-KBF – preţ pornire licitaţie 11.100,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Autospecializată R 19215 DFK Autobasculantă 16 tone ROMAN MH-14-VIA - preţ pornire licitaţie 6.210,00 lei 
(exclusiv TVA); 
3. Dacia D1307 nr. de identificare UU1D1F71X43423312/2004, nr. înmatriculare MH-28-VIA - preţ pornire licitaţie 
2.900,00 lei (exclusiv TVA); 
4. Dacia Double Cab 1,9D nr. de identificare UU1D4F76X43431011/2004, nr. înmatriculare MH-17-VIA - preţ pornire 
licitaţie 2.700,00 lei (exclusiv TVA); 
5. Autospecializată R 19215 DFK Autobasculantă 16 tone I.M.MIRSA MH-09-VIA - preţ pornire licitaţie 6.700 lei 
(exclusiv TVA); 
6. Autospecializată R 19215 DFK.3 Autobasculantă 12 tone I.M.MIRSA MH-10-VIA - preţ pornire licitaţie 6.500,00 
lei (exclusiv TVA); 
7. Dacia 1310 LI nr. de identificare UU1R117 11 23042500/2002, nr. înmatriculare MH-04-VIA - preţ pornire licitaţie 
2.680,00 lei (exclusiv TVA), care a oferit preţurile de pornire a licitaţiei şi a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 
124,00 lei (inclusiv TVA) cu chitanţa nr. 148/11.12.2015 (sumă depusă în contul unic de insolvenţă al debitoarei de 
către lichidatorul judiciar, cu depunerea de numerar din data de 11.12.2015) şi a depus garanţia de participare la licitaţie 
în valoare de 8.039,00 lei cu OP nr. 42, din data de 11.12.2015, conform documentelor de plată anexate, diferenţa de 
preţ pentru bunurile mobile în valoare 40.060,60 lei (inclusiv TVA), urmând fi depusă în termen de 30 (treizeci) zile (la 
cererea adjudecatarului), în contul de unic de insolvenţă al debitoarei SC Via Vita SRL, potrivit art. 444 alin. 1 C.pr.civ. 
S-a atras atenţia adjudecatarului asupra sancţiunii nedepunerii preţului, prevăzută de art. 444 alin. 2 C.pr.civ. 
Adjudecatarul bunurilor mobile menţionate mai sus, respectiv SC Transport Strade Constructii SRL a achitat şi 
diferenţa de preţ în cuantum de 40.060,60 lei cu ordinul de plată nr. 47 din data de 17.12.2015, conform dovezii 
anexate. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 2/17.12.2015, procesul verbal de predare primire din data de 18.12.2015 
şi facturile fiscale nr. 014/14.12.2015 în sumă de 7.700,40 lei, nr. 017/14.12.2015 în sumă de 8.308,00 lei, nr. 
018/14.12.2015 în sumă de 8.060,00 lei, nr. 015/14.12.2015 în sumă de 3.596,00 lei, nr. 016/14.12.2015 în sumă de 
3.348,00 lei, nr. 019/14.12.2015 în sumă de 3.323,20 lei, conform dovezilor anexate. 
În vederea scoaterii din evidenţa fiscală a SC Via Vita SRL a mijloacelor de transport valorificate la licitaţia din data de 
14.12.2015, lichidatorul judiciar a întocmit Declaraţiile pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport, care au 
fost depuse la registratura Primăriei Şimian, cu adresa nr. 8/13.01.2016, înregistrată sub nr. 597/13.01.2016, conform 
dovezilor anexate. 
Pentru valorificarea bunului mobil rămas nevalorificat în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL, respectiv *Toyota 
Land Cruiser Diesel JTEBZ29JX00091067/2005 MH-31BVR - preţ pornire licitaţie 41.600,00 lei (exclusiv TVA)*, au 
fost organizate licitaţii la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, după cum urmează: la data de 21.12.2015, ora 1400, la data de 
28.12.2015, ora 1400, la data de 04.01.2016, ora 1400, respectiv la data de 11.01.2015, ora 1400. 
Conform proceselor verbale din data de 21.12.2015, ora 1400, din data de 28.12.2015, ora 1400, din data de 04.01.2016, 
ora 1400, respectiv din data de 11.01.2016, ora 1400, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat niciun 
ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, urmând să publice un nou anunţ de vânzare. 
S-a primit de la SC Automatizari Actionari Electrice SRL Extrasul de cont nr. 05/14.01.2016. Cu adresa nr. 
35/27.01.2016, lichidatorul judiciar a formulat răspuns, prin care a adus la cunoştinţă că societatea Via Vita SRL, după 
ce s-a aflat în procedura de insolvenţă, a intrat în procedura finală de faliment, în baza sentinţei nr. 434 din şedinţa 
publică din data de 23.09.2015 şi având în vedere faptul că nu a formulat o cerere de creanţă în vederea înscrierii la 
masa credală, nu putem da curs solicitării acesteia. 
Adresa nr. 35/27.01.2016, a fost comunicată la nr. de fax al SC Automatizari Actionari Electrice SRL la data de 
28.01.2016, conform dovezii anexate. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat 
la continuarea expunerii pe piaţă a bunului mobil rămas nevalorificat în patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL, la 
preţurile reduse cu 25% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, respectiv, *Toyota Land Cruiser Diesel 
JTEBZ29JX00091067/2005 MH-31BVR - preţ pornire licitaţie 31.200,00 lei (exclusiv TVA)*. 
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini, depunerea garanţiei de participare în 
valoare de 10% din preţul de pornire în contul SC Via Vita SRL deschis la BRD Groupe Societe Generale SA şi a 
actelor de identificare ale ofertantului şi ale reprezentantului acestuia până cel mai târziu în ziua anterioară licitaţiei, ora 
1600. 
Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, 
nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, la data de 08.02.2016, ora 1400, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii, la data de 15.02.2016, ora 1400, la data de 22.02.2016, ora 1400, la 
data de 29.02.2016, ora 1400 şi la data de 07.03.2016, ora 1400. 
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Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Curierul Naţional din data de 02.02.2016, 
conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă de către SC Mediapress Advertising SRL, factura nr. 4535/01.02.2016 în sumă 
de 230,00 lei, care a fost achitată cu OP nr. 5, din data de 01.02.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, anunţul a fost publicat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea 
Licitaţii. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare la acţiunea promovată de SC CCCF – Drumuri si Poduri Timisoara SRL, 
reprezentată de BNS Insolvency IPRL, care a fost expediată prin curierat rapid la data de 25.11.2015, către Tribunalul 
Bucureşti. Pentru expedierea întâmpinării către Tribunalul Bucureşti s-a achitat suma de 17,98 lei, conform dovezii 
anexate. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 39208/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, 
având ca obiect „alte cereri eliberarea garanţiilor de bună execuţie din conturile deschise pe numele debitoarei in 
cuantum de 507.372,90 ron“ formulată de SC CCCF – Drumuri si Poduri Timisoara SRL, în insolvenţă şi a constatat că 
instanţa a stabilit termen de judecată la data de 03.03.2016. 
La dosarul nr. 5090/101/2014/a3 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, pentru termenul din data de 14.12.2015 
lichidatorul judiciar a solicitat amânarea cauzei şi fixarea unui nou termen de judecată, instanţa stabilind termen la data 
de 28.01.2016. 
S- a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că au fost depuse contestaţii împotriva tabelului suplimentar al creanţelor 
de către Municipiul Drobeta-Turnu-Severin şi Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin şi de către Consiliul 
Judeţean Mehedinţi. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare la contestaţia împotriva tabelului suplimentar al creanţelor, depusă de 
contestatoarea Consiliul Judeţean Mehedinţi, care face obiectul dosarului nr. 4578/101/2014*/a1 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, care a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 17.12.2015, conform dovezii 
anexate. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare la contestaţia împotriva tabelului suplimentar al creanţelor, 
depusă de contestatoarele Municipiul Drobeta-Turnu-Severin şi Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin, care 
face obiectul dosarului nr. 4578/101/2014*/a2 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, care a fost depusă la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 17.12.2015, conform dovezii anexate. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 4578/101/2014*/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, având va 
obiect „contestaţie tabel suplimentar creanţe“ formulată de Consiliul Judeţean Mehedinţi şi s-a constatat că la termenul 
din data de 13.01.2016, instanţa de judecată a amânat cauza la data de 17.02.2016, în vederea administrării probei cu 
înscrisuri. 
De asemenea, s-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 4578/101/2014*/a2 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
având va obiect „contestaţie tabel suplimentar creanţe“ formulată de Municipiul Drobeta-Turnu-Severin şi Primăria 
Municipiului Drobeta-Turnu-Severin şi s-a constatat că la termenul din data de 13.01.2016, instanţa de judecată a 
amânat cauza la data de 17.02.2016, în vederea administrării probei cu înscrisuri. 
Pentru termenul din data de 07.12.2015 privind dosarul nr. 4535/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, având 
ca obiect „obligaţia de a face executarea în integralitate, a obligaţiilor asumate prin contractul de proiectare şi execuţie 
lucrări nr.20071 din 10.09.2009 şi contractul de proiectare şi execuţie lucrări mr.1612/27.01.2010“, lichidatorul judiciar 
a formulat Memoriu prin care a reiterat cererea de suspendare a judecăţii reclamantei faţă de SC Via Vita SRL. 
Memoriul a fost comunicat la nr. de fax al Tribunalului Mehedinţi la data de 04.12.2015, conform dovezii anexate. La 
termenul din data de 01.02.2016, instanţa a acordat termen pentru a se observa raportul de expertiză şi a se formula 
eventuale obiecţiuni şi pentru a se emite adresa către expert, stabilind termen de judecată la data de 08.03.2016. 
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că a fost depusă o cerere de admitere a creanţei, prin care 
Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin şi Municipiul Drobeta Turnu Severin, a solicitat înscrierea la masa 
credală a debitoarei SC Via Vita SRL cu suma de 224.933,10 lei. 
Lichidatorul judiciar a formulat punct de vedere cu privire la cererea de admitere a creanţei depusă de Primăria 
Municipiului Drobeta Turnu Severin şi Municipiul Drobeta Turnu Severin, apreciind că, Primăria Municipiului Drobeta 
Turnu Severin şi Municipiul Drobeta Turnu Severin nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi înscrisă la masa credală a 
debitoarei SC Via Vita SRL, aceasta aflându-se şi în eroare cu privire la legea ce guvernează prezenta procedură care 
este Legea nr. 85/2006. 
Punctul de vedere a fost comunicat la nr. de fax al Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin şi Municipiul Drobeta 
Turnu Severin la data de 03.02.2016, conform dovezii anexate şi va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 
03.02.2016. 
De asemenea a mai fost depusă o cerere de admitere a creanţei, prin care SC Automatizari Actionari Electrice SRL, a 
solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei SC Via Vita SRL cu suma de 87.650,35 lei. 
Lichidatorul judiciar a formulat punct de vedere cu privire la cererea de admitere a creanţei depusă de SC Automatizari 
Actionari Electrice SRL, solicitând respingerea cererii de admitere a creanţelor, ca tardiv formulată. 
Punctul de vedere a fost comunicat la nr. de fax al SC Automatizari Actionari Electrice SRL la data de 02.02.2016, 
conform dovezii anexate şi va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 03.02.2016. 
O altă cerere de creanţă a fost depusă de către creditorul Primăria Comunei Şimian, care a solicitat înscrierea la masa 
credală cu suma de 6.735,00 lei, ca şi creanţă bugetară, reprezentând impozit mijloace transport, aferent perioadei după 
deschiderea procedurii de insolvenţă. 
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Lichidatorul judiciar a formulat punct de vedere cu privire la cererea de admitere a creanţei depusă de Primăria 
Comunei Şimian, apreciind că, cererea de creanţă formulată de creditorul Primăria Comunei Şimian îndeplineşte 
condiţiile de lege, urmând a fi plătită pe măsura creării disponibilităţilor băneşti. 
Punctul de vedere a fost comunicat la nr. de fax al Primăriei Comunei Şimian la data de 03.02.2016, conform dovezii 
anexate şi va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 03.02.2016. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 03.02.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


