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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 37, data emiterii: 06.03.2017 

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. 122 alin. 1 din 
Legea privind procedura insolvenţei, comunică raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi 
planul de distribuire între creditori nr. 2, astfel întocmite, în anexă, în număr de 2 (două) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire nr. 2 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. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Via Vita SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare – În perioada 02.03.2016-06.03.2017, a fost valorificat mijlocul de 
transport *Toyota Land Cruiser Diesel JTEBZ29JX00091067/2005 MH-31BVR*, la preţul de 19.801,60 lei inclusiv TVA, 
din care TVA în sumă de 3.161,60 lei. 
De asemenea, a fost încasată suma de 119,00 lei reprezentând contravaloare caiete de sarcini, din care TVA în sumă de 
19,00 lei. 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În perioada 02.03.2016-06.03.2017 s-a încasat suma 
totală de 87.081,13 lei, compusă din: 
- recuperări creanţe – 87.081,13 lei. 
De asemenea, au fost încasate dobânzi bancare în sumă de 232,84 lei. 
Suma totală încasată în perioada 02.03.2016-06.03.2017 este de 107.234,57 lei, din care TVA în sumă de 3.180,60 lei. 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar - Onorariul lichidatorului judiciar a fost stabilit prin hotărârea 
Adunării Creditorilor din şedinţa din data de 16.10.2016, după cum urmează: un onorariu fix lunar în cuantum de 1.400,00 
lei/lună (exclusiv TVA), onorariu variabil – 10% (exclusiv TVA) din sumele încasate rezultate din valorificarea bunurilor şi 
recuperarea creanţelor. 
Astfel, onorariul lunar cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 23.03.2016-22.03.2017, este în sumă de 18.200,00 lei 
exclusiv TVA (13 luni x 1.400,00 lei/lună) la care se adaugă TVA după cum urmează: 
- 10 luni x 1.400,00 lei/lună = 14.000,00 lei x 1,2 = 16.800,00 lei inclusiv TVA; 
- 3 luni x 1.400,00 lei/lună = 4.200,00 lei x 1,19 = 4.998,00 lei inclusiv TVA. 
Onorariul variabil cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 02.03.2016-06.03.2017 este în sumă de 10.405,46 lei 
(104.054,57 * 10%), la care se adaugă TVA în sumă de 1.977,04 lei. 
Având în vedere cele menţionate mai sus, onorariul total al lichidatorului judiciar este în sumă de 28.605,46 lei la care se 
adaugă un TVA în sumă de 5.575,04 lei. 
Precizăm faptul că din onorariul total de plată s-a achitat suma de 8.400,00 lei din care TVA în sumă de 1.400,00 lei. 
După plata parţială a onorariului a rămas de plată un onorariu în sumă de 25.780,50 lei din care TVA în sumă de 4.175,04 

lei. 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei – 
Însumând soldul iniţial de 20.901,23 lei la data de 01.03.2016, cu sumele încasate în perioada 02.03.2016-06.03.2017 în 
valoare de 107.234,57 lei, rezultă un disponibil în sumă de 128.135,80 lei. 
După scăderea onorariului cuvenit lichidatorului judiciar rămas neachitat şi a TVA –ului aferent în valoare totală de 
25.780,50 lei, rămâne un disponibil în sumă de 102.355,30 lei. 
Sumele încasate au fost repartizate după cum urmează: 
- cheltuieli procedură – 33.706,04 lei (anunţuri publicitare, onorariu avocat, etc.); 
- comisioane bancare – 579,74 lei; 
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- onorariu parţial plătit lichidatorului judiciar – 8.400,00 lei din care TVA în sumă de 1.400,00 lei; 
- creanţe salariale aferente procedurii – 2.537,00 lei; 
- creanţe bugetare aferente procedurii (salarii) – 3.745,00 lei; 
- 2% fond lichidare – 2.081,00 lei; 
- TVA de plată – 3.181,00 lei; 
- impozite mijloace de transport – 1.944,00 lei. 
Total cheltuieli: 56.173,78 lei. 
După scăderea cheltuielilor de procedură, a rămas suma de 46.181,52 lei, distribuită după cum urmează: 
- creanţe chirografare – 30.000,00 lei. 
Total sume distribuite – 30.000,00 lei. 
5. Alte menţiuni – S-a reţinut suma de 16.181,52 lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare. 

Plan de distribuire între creditori nr. 2 
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. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Via Vita SRL 
 

1. Creanţe chirografare 

Nr. 
crt. 

Creditor 
Valoare creanţă acceptată 

rămasă nedistribuită 
Sumă distribuită Observaţii 

1 Cabinet Individual Avocat Luca Alexandru 6.878,77 lei 2.093,10  
2 Conins SRL 40.345,83 lei 12.276,57  

3 
Duducea Manuela-Liliana, CNP 
2670803024906 43.469,12 lei 

13.226,94 
 

4 Group Nova Construct SRL 3.395,32 lei 1.033,14  
5 Rompetrol Downstream SRL 2.946,52 lei 896,58  
6 Via Vita Constructii SRL 381,46 lei 116,07  
7 Vulturul Plesuv Junior SRL 1.175,24 lei 357,61  

 Total creanţe chirografare distribuite 98.592,26 lei 30.000,00  

 Total sume distribuite  30.000,00 lei  

Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - S-a reţinut suma de 16.181,52 lei necesară pentru 
acoperirea cheltuielilor de procedură viitoare. 
Termen procedural: 05.04.2017. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


