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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 32, data emiterii: 06.05.2016 

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. 6190/28.03.2016, a 
convocării Adunării Creditorilor, nr. 29, din data de 25.03.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6225/28.03.2016, raportul 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, din Legea nr. 85/2006, nr. 30, din data de 25.03.2016, precum şi pe site-ul administratorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com. 
Având în vedere dispoziţiile Sentinţei Civile nr. 2187/12.06.2015 pronunţată de Judecătoria Drobeta-Turnu-Severin în 
dosarul nr. 7967/225/2014, prin care SC Tandrete Impex SRL a fost obligată la plata sumei de 112.982,30 lei, 
reprezentând contravaloare facturi neachitate, administratorul judiciar a formulat Cerere de executare silită către B.E.J. 
Clement Gheorghe, care a fost înregistrată la biroul acestuia sub nr. 162/E/2016/31.03.2016, conform dovezii anexate, 
prin care a solicitat să se procedeze la executarea silită a SC Tandrete Impex SRL, în toate modalităţile prevăzute de 
lege, inclusiv prin urmărire imobiliară. 
La data de 31.03.2016, s-a primit de la B.E.J. Clement Gheorghe Încheierea din data de 31.03.2016, prin care s-a dispus 
deschiderea dosarului de executare silită nr. 162/E/2016 împotriva debitorului SC Tandrete Impex SRL, în baza titlului 
executoriu, constând în Sentinţei Civile nr. 2187/12.06.2015 pronunţată de Judecătoria Drobeta-Turnu-Severin în 
dosarul nr. 7967/225/2014. 
De asemenea, la data de 26.04.2016, s-a primit de la B.E.J. Clement Gheorghe, Înştiinţare privind măsura popririi, prin 
care s-a adus la cunoştinţă că, potrivit art. 783 C.Pr.Civ., s-a dispus înfiinţarea popririi asupra tuturor sumelor de bani 
prezente sau viitoare pe care SC Tandrete Impex SRL le are de primit de la Trezoreria Drobeta-Turnu-Severin, până la 
concurenţa sumei de 121.342,30 lei, la solicitarea creditorului SC Vulturul Plesuv Com SRL, prin administrator 
judiciar. 
Având în vedere dovada plăţii integrale a creanţei depusă în dosarul cauzei la data de 29.12.2015 de către Bălănoiu 
Ionuţ-Daniel, precum şi consemnarea acestui fapt în Încheierea de şedinţă din data de 18.01.2016 a judecătorului sindic, 
cu adresa nr. 135/01.04.2016, comunicată la adresa de mail a creditorului BRD Groupe Societe Generale SA la data de 
01.04.2016, administratorul judiciar a solicitat să i se confirme efectuarea plăţilor prin OP nr. 1/22.12.2015 în sumă de 
197.500,00 lei şi OP nr. 2/22.12.2015 în sumă de 125.000,00 lei, în vederea continuării procedurii dispusă de către 
instanţă conform evoluţiei intervenite şi să aprobe întocmirea Tabelului definitiv rectificat II în care să se procedeze la 
diminuarea creanţelor plătite de debitoarea SC Vulturul Pleşuv Com SRL pe parcursul planului de reorganizare precum 
şi subrogarea parţială pentru sumele plătite de către terţul Bălănoiu Ionuţ Daniel 
Cu adresa nr. 2308/14.04.2016, creditorul BRD Groupe Societe Generale SA a formulat răspuns, prin care a confirmat 
efectuarea plăţii, la data de 22.12.2015, a viramentului sumei de 322.500 lei (compusă din 197.500 lei şi 125.000 lei) de 
către dl. Bălănoiu Ionuţ, comunicând că, în urma plăţilor efectuate, SC Vulturul Plesuv Com SRL înregistrează o 
datorie către BRD în sumă de 127.108,49 lei, creanţa fiind garantată cu garanţii reale imobiliare proprietatea garanţilor 
ipotecari, respectiv cu ipotecă imobiliară asupra imobilelor: 
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- teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 2.873 mp (nr. cad. 56070) împreună cu construcţia C1 – compusă din 2 
depozite, 2 birouri, toaletă, Sc = 209,5 mp (nr. cad. 56070 – C1) situate în Drobeta-Turnu-Severin, bd. Mihai Viteazu, 
nr. 68, jud. Mehedinţi, înscrise în CF 56070 Drobeta-Turnu-Severin; 
- teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 1.633 mp (nr. cad. 3606) împreună cu construcţia C1 – locuinţă S+P+1 
(nr. cad. 3606 – C1), situate în Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 42, jud. Mehedinţi, înscrise în CF nr. 54559 
Drobeta-Turnu-Severin. 
La data de 18.04.2016, ora 1400, la sediul administratorului judiciar din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, 
bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Vulturul Plesuv Com 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 Vulturul Plesuv Com SRL, formulată de administratorul 
judiciar“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Vulturul Plesuv Com SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar 
în data de 18.04.2016, orele 1400 nu s-a prezentat şi nu a transmis punct de vedere în scris niciun creditor. 
Administratorul judiciar a constatat că, la şedinta Adun[rii Creditorilor convocată pentru data de 18.04.2016, ora 1430 nu 
a fost întrunit cvorumul legal, Adunarea Creditorilor urmând a fi reconvocată la o dată ulterioară cu aceeaşi ordine de 
zi. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 31/18.04.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 18.04.2016, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 19.04.2016, cu adresa nr. 
188/19.04.2016, conform dovezii anexate. 
Având în vedere răspunsul primit de la creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, în temeiul art. 14 şi următoarele 
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Creditorilor debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, şedinţa urmând să aibă loc în data de 20.05.2016, 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, 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 Vulturul Plesuv Com SRL, 
formulată de administratorul judiciar, în temeiul art.107 lit. C din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei“. 
Cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrare în procedura de faliment a debitoarei SC Vulturul 
Plesuv Com SRL, prezentată spre aprobare, poate fi consultată şi analizată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 31, din data de 05.05.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă cu cererea din data de 05.05.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 31, din data de 05.05.2016, a fost publicată şi pe site-ul 
administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Vulturul Plesuv Com SRL. 
Situaţia dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Instanţa de judecată Explicaţii 

1. 7967/225/2014 

Pretenţii – Recuperare 
sume datorate 

împotriva SC Tandrete 
Impex SRL – Apel 

pârât 

Curtea de Apel Craiova 

Soluţia la termenul din data de 
12.06.2016: 

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. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru exprimarea unui punct de vedere a Adunării 
Creditorilor cu privire la cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, 
formulată de administratorul judiciar. 
Termen procedural: 09.05.2016. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


