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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 18, data emiterii: 28.03.2014 

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 BPI nr. 5384 din data de 18.03.2014, 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. 14 din data de 14.03.2014, precum şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com, poziţia nr. 14. 
După rectificarea graficului de plăţi anexă la planul de reorganizare, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării creditorilor având la ordinea de zi: „exprimarea unui punct de vedere cu privire la Graficul de plăţi rectificat - 
anexă la planul de reorganizare propus de administratorul special al debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL”, şedinţa 
urmând să aibă loc în data de 28.03.2014, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar. 
Precizăm faptul că, Graficul de plăţi rectificat - anexă la planul de reorganizare propus de administratorul special al 
debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, a fost publicat pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com, poziţia nr. 15. 
Convocarea Adunării creditorilor nr. 15/17.03.2014 a fost publicată în BPI nr. 5331/17.03.2014, precum şi pe site-ul 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com, poziţia 
nr. 16. 
În data de 28.03.2014, ora 1400 a avut loc şedinţa Adunării creditorilor, şedinţă la care s-au prezentat următorii creditori:  
BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată de dl. avocat Lăsculescu Cătălin, 
Bălănoiu Dan, Fulga Florentina, Ghenciu Alexandru Sorin, SC Vulturul Pleşuv Junior SRL, reprezentată de dl. 
Bălănoiu Ionuţ Daniel. 
Se constată că, în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 28.03.2014, ora 1400, două din cele trei categorii de creanţe 
înscrise în tabelul definitiv al creanţelor, respectiv, creanţe garantate şi salariale au votat pentru aprobarea Graficului de 
plăţi rectificat - anexă la planul de reorganizare propus de administratorul special al debitoarei SC Vulturul Plesuv Com 
SRL, după cum urmează: 
- Categoria creanţelor garantate votează pentru aprobarea planului de reorganizare cu un procent de 83,62926% din 
totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 27,90328% din totalul creanţelor înscrise la 
masa credală; 
- Categoria creanţelor salariale votează pentru aprobarea Graficului de plăţi rectificat - anexă la planul de reorganizare 
propus de administratorul special al debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, cu un procent de 100% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 0,07513% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală. 
Având în vedere cele consemnate mai sus, urmează ca judecătorul sindic să aplice prevederile art. 101 din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Procesul-vernal al Adunării creditorilor nr. 16/28.03.2014 precum şi punctul de vedere transmis de creditorul BRD 
Groupe Societe Generale, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, urmează a fi depuse la dosarul cauzei la termenul din data 
de 31.03.2014. 
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Hotărârea Adunării creditorilor nr. 17/28.03.2014 a fost publicată în BPI cu cererea nr. 186/28.03.2014, precum şi pe 
site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com, 
poziţia nr. 17. 
S-a urmărit modul de soluţionarea a dosarului nr. 9858/101/2013/a1, privind contestaţia la tabelul preliminar al 
creanţelor formulată de creditorul SC Arcon SRL, constatându-se că la termenul din data de 17.03.2014, instanţa de 
judecată s-a pronunţat prin sentinţa nr. 382/2014 din şedinţa publică din data de 17.03.2014, în sensul că admite 
excepţia tardivităţii contestaţiei formulate de contestatoarea SC Arcon SRL. Respinge contestaţia formulată de 
contestatoarea SC Arocn SRL, cu sediul în Sfântul Gheorghe, str. K.Cs. Sandor, nr. 32, judeţul Covasna în 
contradictoriu cu intimata SC Vulturul Plesuv Com SRL prin administrator judiciar Yna Consulting SPRL cu sediul în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, ne. 18, judeţ Mehedinţi şi comitetul creditorilor BRD Groupe Societe Generale 
SA, Fulga Florentina, SC Holchim România SA – prin mandatar Coface România Crediit Services, ca tardivă. Cu apel. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 31.03.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


