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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 36, data emiterii: 07.02.2017 

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. 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 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. 22236/07.12.2016, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 35, din data de 05.12.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 35, din data de 05.12.2016, a fost publicat şi poate fi consultat şi analizat şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Via Vita SRL. 
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 16.640,00 lei (exclusiv TVA), la 
preţul de pornire a licitaţiei redus cu 60% faţă de preţul stabilit în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării 
Creditorilor din data de 23.06.2016, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta Turnu Severin, 
str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, au fost organizate licitaţii, în fiecare zi de luni a 
săptămânii, ora 1400, după cum urmează: la data de 12.12.2016, ora 1400 şi la data de 19.12.2016 ora 1400. 
Conform proceselor verbale din data de 12.12.2016 ora 1400 şi din data de 19.12.2016 ora 1400, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a 
fi reluată, în aceleaşi condiţii, în fiecare zi de luni a săptămânii, la ora 1400. 
La licitaţia publică cu strigare privind valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei, organizată în data de 
09.01.2017, ora 1400, s-a înscris un ofertant, respectiv SC Route Center Construct SRL, cu sediul social în municipiul. 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Păcii, nr. 3, bl. O2, sc. 4, et. 1, ap. 5, jud. Mehedinţi, RO 29170569 şi nr. de ordine în 
Registrul Comerţului J25/403/2011, pentru achiziţionarea bunului mobil din patrimoniul debitoarei SC Via Vita SRL, 
respectiv * Toyota Land Cruiser Diesel JTEBZ29JX00091067/2005 MH-31BVR *– preţ pornire licitaţie 16.640,00 lei 
(exclusiv TVA), care a oferit preţul de pornire a licitaţiei şi a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 119,00 lei 
(inclusiv TVA) cu chitanţa nr. 183/06.01.2017 (sumă depusă în contul unic de insolvenţă al debitoarei de către 
lichidatorul judiciar, cu depunerea de numerar din data de 09.01.2017) şi a depus garanţia de participare în valoare de 
1.664,00 lei cu chitanţa nr. 184/06.01.2017 (sumă depusă în contul unic de insolvenţă al debitoarei de către lichidatorul 
judiciar, cu depunerea de numerar din data de 09.01.2017) în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Via Vita SRL, 
diferenţa de preţ pentru bunul mobil adjudecat în valoare 18.137,60 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 Route Center Construct SRL a achitat şi diferenţa de 
preţ în cuantum de 18.137,60 lei (inclusiv TVA) cu ordinul de plată din data de 11.01.2017, conform dovezii anexate 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 2/12.01.2017, procesul verbal de predare primire din data de 12.01.2017 
şi factura fiscală în sumă de 19.801,60 lei, conform dovezii anexate. 
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În vederea scoaterii din evidenţa fiscală a SC Via Vita SRL a mijlocului de transport valorificat la licitaţia din data de 
09.01.2017, cu adresa nr. 18/18.01.2016, lichidatorul judiciar a solicitat Primăriei Şimian scoaterea din evidenţă a 
mijlocului de transport, conform dovezii anexate. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 7176/101/2015* aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, privind pe 
reclamanta SC Via Vita SRL, prin lichidator judiciar şi pe pârâta UAT Vînjuleţ-Primăria Vînjuleţ prin Primar, având ca 
obiect pretenţii şi s-a constatat că instanţa s-a pronunţat prin Sentinţa nr. 1730/2016 din şedinţa publică din data de 
16.12.2016 în sensul că a respins acţiunea formulată de reclamanta SC Via Vita SRL, prin lichidator judiciar, cu recurs 
în 5 zile de la comunicare, cale de atac care va fi depusă la sediul Tribunalului Mehedinţi. 
Lichidatorul judiciar a formulat recurs împotriva Sentinţei nr. 1730/2016 din şedinţa publică din data de 16.12.2016 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 7176/101/2015*, solicitând admiterea recursului, iar pe fondul cauzei, 
admiterea cererii precizate în sensul obligării intimatei la plata penalităţilor contractuale, care a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 30.01.2017, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 7176/101/2015* aflat pe rolul Curţii de Apel 
Craiova, având ca obiect recursul formulat de SC Via Vita SRL, prin lichidator judiciar şi a constat că, până la această 
dată, instanţa nu a stabilit termen de judecată. 
S-a primit de la Tribunalul Mehedinţi o adresă privind dosarul nr. 39208/3/2015 privind pe reclamanta SC CCF-
Drumuri şi Poduri Timişoara, prin administrator judiciar BNS Insolvency IPURL şi pe pârâta SC Via Vita SRL, prin 
lichidator judiciar Yna Consulting SPRL, având ca obiect alte cereri, prin care s-a solicitat ca pentru termenul de 
judecată din data de 25.01.2017, să se precizeze dacă aceste sume constituite cu titlu de garanţie de bună execuţie s-au 
raportat la lucrările efectuate de ambii asociaţi SC Via Vita SRL şi SC CCF Drumuri şi Poduri Timişoara sau numai la 
lucrările efectuate de pârâta SC Via Vita SRL. 
Pentru termenul de judecată din data de 25.01.2017, lichidatorul judiciar a formulat Note de şedinţă, care au fost depuse 
la dosarul cauzei nr. 39208/3/2015. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 39208/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi şi s-a constat că 
instanţa a stabilit termen de judecată la data de 22.02.2017. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 08.02.2017. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


