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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 49, data emiterii: 23.01.2017 

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. 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, mobil 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, reprezentată prin asociat coordonator Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Vulturul Plesuv Com SRL, 
conform Sentinţei nr. 80/2016 din şedinţa publică de la 03.10.2016, 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 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 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 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Vulturul Plesuv Com SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17782/04.10.2016, 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. 39, din data de 30.09.2016, precum şi pe site-ul administratorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com. 
Prin Sentinţa nr. 80/2016 din şedinţa publică din data de 03.10.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 9858/101/2013, instanţa de judecată a dispus începerea 
procedurii falimentului împotriva debitorului SC Vulturul Plesuv Com SRL, în temeiul art. 107 alin. 1 lit. 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 provizoriu 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 14.11.2016. 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 12.12.2016. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţiil la creanţele născute în timpul 
procedurii este 29.12.2016. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 
11.01.2017. 
După deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 18531/13.10.2016, a notificării deschiderii procedurii de faliment, nr. 40, din data de 
11.10.2016. 
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 Vulturul Plesuv Com SRL. 
Deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul „Bursa“ din data 
de 13.10.2016. Pentru publicarea acestui anunţ s-a achitat factura nr. 2643/13.10.2016 în sumă de 61,00 lei cu chitanţa 
OP nr. 5/27.10.2016, conform dovezii anexate. 
Având în vedere dispoziţiile art. 113, art. 114 şi art. 115 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi a 
măsurilor dispuse de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 80/2016 din şedinţa publică din data de 03.10.2016, pronunţată 
de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 3322/101/2014, prin care s-a deschis procedura de faliment împotriva debitorului 
SC Vulturul Plesuv Com SRL, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea administratorului special al debitoarei, prin 
adresa nr. 376/27.10.2016, care a fost comunicată sub semnătură de primire administratorului special, pentru data de 
01.11.2016, orele 1000, la sediul debitoarei din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Drumul Cerneţiului, nr. 29, jud. 
Mehedinţi, pentru efectuarea operaţiunilor de inventariere a patrimoniului debitoarei, în vederea evaluării. 
Lichidatorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei următoarele: conform dispoziţiilor art. 114 alin. 
(1) teza a II-a din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei „ Dacă averea debitorului poate fi inventariată complet 
într-o singură zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica sigiliile. În toate celelalte cazuri, se 
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va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de faţă şi să asiste la inventar, dacă 
judecătorul-sindic dispune astfel. Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar“, nu va 
avea calitatea de a formula obiecţiuni cu privire la situaţia patrimoniului debitorului insolvent SC Vulturul Plesuv Com 
De asemenea, lichidatorul judiciar a solicitat să i se prezinte următoarele documente: 
- situaţia privind bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei; 
- situaţia tuturor contractelor încheiate de debitoarea SC Vulturul Plesuv Com SRL, atât cele încheiate anterior datei 
deschiderii procedurii generale de insolvenţă, cât şi până la data deschiderii procedurii de faliment; 
- toate documentele contabile întocmite cu 3 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă, precum şi evidenţa 
analitică a conturilor în care sunt înregistrate creanţele pe care le are de recuperat societatea; 
- ştampila societăţii. 
În conformitate cu art. 114 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi cu dispoziţiile Sentinţei nr. 
80/2016 din şedinţa publică de la 03.10.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 9858/101/2013, lichidatorul judiciar a procedat la inventarierea tuturor bunurilor 
existente în patrimoniul debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, conform listelor de inventar anexate. 
Cu ocazia inventarierii s-a constatat lipsă motorină în valoare de 91.849,48 lei, celelalte bunuri mobile fiind identificate 
faptic pe teren. 
Precizăm faptul că pentru un număr de 3 mijloace de transport identificate în patrimoniul debitoarei există sechestru 
penal pus de DIICOT – BT Mehedinţi. 
De asemenea, s-a întocmit procesul verbal de predare-primire a documentelor contabile întocmite în perioada 
01.01.2014-31.10.2016, documente care au fost lăsate în custodia societăţii debitoare. 
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că au fost depuse două cereri de creanţă suplimentară, de către următorii 
creditori: D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, care a depus cerere de creanţă 
suplimentară pentru suma de 445.205,00 lei, reprezentând creanţă bugetară şi U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-
Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, care a depus cerere de creanţă suplimentară pentru suma de 1.793,74 lei. 
În urma verificării cererii de creanţă, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului suplimentar al creanţelor 
împotriva debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, care cuprinde următorii creditori: creditorul D.G.R.F.P. Craiova - 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi cu suma de 445.205,00 lei, reprezentând creanţă bugetară şi 
creditorul U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale cu suma de 1.793,74 lei, 
reprezentând creanţă bugetară 
Tabelul suplimentar al creanţelor împotriva debitoarei a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
12.12.2016, cu adresa nr. 406/12.12.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, tabelul suplimentar al creanţelor, nr. 41, din data de 12.12.2016, a fost publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă nr. 22702/13.12.2016, conform dovezii anexate. 
Tabelul suplimentar al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com SRL. 
În vederea evaluării bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, s-au primit trei 
oferte de evaluare de la următorii evaluatori autorizaţi: oferta nr. 147/09.12.2016 primită de la ec. Cojocaru Marian - 
evaluator autorizat ANEVAR – 2.000,00 lei (inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, impozite şi contribuţii), oferta din 
data de 08.12.2016 primită de la Cabinet Evaluator Chisalescu Ion – evaluator autorizat ANEVAR – 2.200,00 lei şi 
oferta din data de 12.12.2016 primită de la evaluator Borugă Florin – evaluator autorizat ANEVAR – 2.500,00 lei, pe 
care le anexăm la prezentul raport. 
În temeiul art. 17 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Comitetului Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 20.12.2016, 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. Angajarea persoanelor de specialitate necesare efectuării operaţiunii de evaluare a bunurilor identificate în 
patrimoniul debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, conform art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
Desemnarea persoanelor de specialitate se va face în urma analizei următoarelor oferte primite: oferta nr. 
147/09.12.2016 primită de la ec. Cojocaru Marian - evaluator autorizat ANEVAR, oferta din data de 08.12.2016 primită 
de la Cabinet Evaluator Chisalescu Ion – evaluator autorizat ANEVAR şi oferta din data de 12.12.2016 primită de la 
evaluator Borugă Florin – evaluator autorizat ANEVAR, care pot fi vizualizate şi analizate pe site-ul www.yna 
consulting.ro“. 
La data de 20.12.2016, 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 Comitetului Creditorilor debitoarei SC Vulturul 
Plesuv Com SRL având la ordinea de zi: 
„1. Angajarea persoanelor de specialitate necesare efectuării operaţiunii de evaluare a bunurilor identificate în 
patrimoniul debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, conform art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
Desemnarea persoanelor de specialitate se va face în urma analizei următoarelor oferte primite: oferta nr. 
147/09.12.2016 primită de la ec. Cojocaru Marian - evaluator autorizat ANEVAR, oferta din data de 08.12.2016 primită 
de la Cabinet Evaluator Chisalescu Ion – evaluator autorizat ANEVAR şi oferta din data de 12.12.2016 primită de la 
evaluator Borugă Florin – evaluator autorizat ANEVAR, care pot fi vizualizate şi analizate pe site-ul www.yna 
consulting.ro“. 
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La şedinţa Comitetului creditorilor SC Vulturul Plesuv Com SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar 
în data de 20.12.2016, orele 1400, nu s-a prezentat nici un membru al Comitetului Creditorilor 
S-a constatat că, la şedinţa Comitetului Creditorilor convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar în data de 
20.12.2016, ora 1400, nu a fost întrunit cvorumul legal, întrucât nu s-a prezentat niciun membru al Comitetului 
Creditorilor. 
Procesul verbal al Comitetului Creditorilor nr. 42/20.12.2016, întocmit cu ocazia convocării Comitetului Creditorilor 
din data de 20.12.2016, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 21.12.2016, cu adresa nr. 
416/21.12.2016, conform dovezii anexate. 
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 06.01.2017, ora 1300, 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. Numirea persoanelor de specialitate necesare efectuării operaţiunii de evaluare a bunurilor identificate în 
patrimoniul debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, conform art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
Numirea persoanelor de specialitate se va face în urma analizei următoarelor oferte primite: oferta nr. 147/09.12.2016 
primită de la ec. Cojocaru Marian - evaluator autorizat ANEVAR, oferta din data de 08.12.2016 primită de la Cabinet 
Evaluator Chisalescu Ion – evaluator autorizat ANEVAR şi oferta din data de 12.12.2016 primită de la evaluator 
Borugă Florin – evaluator autorizat ANEVAR, care pot fi vizualizate şi analizate pe site-ul www.yna consulting.ro“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 43, din data de 20.12.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 23272/21.12.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 43, din data 20.12.2016 a fost publicată şi poate fi consultată şi 
analizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv, www.ynaconsulting.ro. 
La data de 06.01.2017, ora 1300, 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 Vulturul 
Plesuv Com SRL având la ordinea de zi: 
„1. Numirea persoanelor de specialitate necesare efectuării operaţiunii de evaluare a bunurilor identificate în 
patrimoniul debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, conform art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
Numirea persoanelor de specialitate se va face în urma analizei următoarelor oferte primite: oferta nr. 147/09.12.2016 
primită de la ec. Cojocaru Marian - evaluator autorizat ANEVAR, oferta din data de 08.12.2016 primită de la Cabinet 
Evaluator Chisalescu Ion – evaluator autorizat ANEVAR şi oferta din data de 12.12.2016 primită de la evaluator 
Borugă Florin – evaluator autorizat ANEVAR, care pot fi vizualizate şi analizate pe site-ul www.yna consulting.ro“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Vulturul Plesuv Com SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în 
data de 06.01.2017, orele 1300 nu s-a prezentat şi nu a transmis punct de vedere în scris niciun creditor. 
Lichidatorul judiciar a constatat că, la şedinta Adunării Creditorilor convocată pentru data de 06.01.2017, ora 1300 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. 44/06.01.2017, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 06.01.2017, ora 1300, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 09.01.2017, cu adresa nr. 7/09.01.2017, 
conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat al creanţelor, care a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 11.01.2017, cu adresa nr. 9/11.01.2017, conform dovezii anexate. 
De asemenea, tabelul definitiv consolidat al creanţelor, nr. 45, din data de 11.01.2017, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 1079/18.01.2017, conform dovezii anexate. 
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 Vulturul Plesuv Com SRL. 
Având în vedere faptul că, creditorii nu au răspuns convocărilor depuse de către lichidatorul judiciar, s-a luat legătura 
cu evaluatorul autorizat ANEVAR ec. Cojocaru Marian, care a depus oferta cea mai avantajoasă privind evaluarea 
bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL şi i-a solicitat acestuia să procedeze 
la evaluarea bunurilor. 
După primirea raportului de evaluare de la evaluatorul autorizat ANEVAR ec. Cojocaru Marian, pentru bunurile mobile 
existente în patrimoniul debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea 
regulamentului de valorificare a bunurilor mobile, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică 
cu strigare. 
Raportul de evaluare şi Regulamentul de valorificare a bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Vulturul 
Plesuv Com SRL, vor fi depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 23.01.2017. 
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 06.01.2017, ora 1300, 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 Raportului de evaluare nr. 1/04.01.2016, întocmit de evaluator autorizat ec. Cojocaru Marian, pentru 
mijloacele de transport şi stocul de marfă, existente în patrimoniul debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, precum şi a 
onorariului acestuia; 
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2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru mijloacele de transport şi stocul de marfă existente în patrimoniul 
debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu 
strigare. 
3. Confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 80/2016 
din şedinţa publică de la 03.10.2016 şi stabilirea remuneraţiei acestuia“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 46, din data de 13.01.2017, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 1024/18.01.2017, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 46, din data 13.01.2017 a fost publicată şi poate fi consultată şi 
analizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv, www.ynaconsulting.ro. 
La data de 20.01.2017, ora 1300, 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 Vulturul 
Plesuv Com SRL având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea Raportului de evaluare nr. 1/04.01.2016, întocmit de evaluator autorizat ec. Cojocaru Marian, pentru 
mijloacele de transport şi stocul de marfă, existente în patrimoniul debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, precum şi a 
onorariului acestuia; 
2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru mijloacele de transport şi stocul de marfă existente în patrimoniul 
debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu 
strigare. 
3. Confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 80/2016 
din şedinţa publică de la 03.10.2016 şi stabilirea remuneraţiei acestuia“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Vulturul Plesuv Com SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în 
data de 20.01.2017, orele 1300 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. 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 17,12716% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Bălănoiu Ionuţ-Daniel, în calitate de creditor garantat şi chirografar, care deţine o creanţă în procent de 12,40778% 
din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
3. Vulturul Plesuv Junior SRL, reprezentată prin dl. Bălănoiu Ionuţ-Daniel, în calitate de administrator, care deţine o 
creanţă în procent de 4,93996% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Vulturul Plesuv Com SRL, convocată de lichidatorul judiciar la data de 
20.01.2017, ora 1300, cu un procent de 34,47490% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un 
procent de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi, a hotărât: 
1. Aprobă Raportul de evaluare nr. 1/04.01.2016, întocmit de evaluator autorizat ec. Cojocaru Marian, pentru mijloacele 
de transport şi stocul de marfă, existente în patrimoniul debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, precum şi onorariul 
acestuia în sumă de 2.000,00 lei (taxe incluse), conform ofertă depusă, fiind cea mai avantajoasă ofertă; 
2. aprobă regulamentul de vânzare pentru mijloacele de transport şi stocul de marfă existente în patrimoniul debitoarei 
SC Vulturul Plesuv Com SRL, precum şi metoda de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare; 
3. Confirmă lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 80/2016 din 
şedinţa publică de la 03.10.2016 şi stabileşte ca remuneraţiei acestuia să fie de 1.000,00 lei (exclusiv TVA)/lună şi 5% 
(exclusiv TVA) din sumele încasate rezultate din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 47/20.01.2017, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 20.01.2017, ora 1300, va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 23.01.2017. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 48, din data de 20.01.2017, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 20.01.2017, conform dovezii anexate. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 23.01.2017. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


