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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 24, data emiterii: 04.07.2014 

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 3 (trei) 
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. 6426 din data de 01.04.2014, 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. 18 din data de 28.03.2014, precum şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com, poziţia nr. 18. 
De asemenea, administratorul judiciar a procedat la publicarea în BPI nr. 6450 din data de 01.04.2014, a Hotărârii 
Adunării creditorilor nr. 17 din data de 28.03.2014. 
În temeiul art. 102 din Legea 85/2006, judecătorul sindic a confirmat planul de reorganizare a activităţii debitorului SC 
Vulturul Plesuv Com SRL, prin sentinţa nr. 463/2014 din şedinţa publică din data de 31.03.2014. 
Prin adresa nr. 16/22.04.2014, domnul Bălănoiu Dan, administratorul special al debitorului SC Vulturul Plesuv Com 
SRL, a solicitat administratorului judiciar să convoace Adunarea creditorilor în vederea aprobării rapoartelor de 
evaluare efectuate de evaluatorul judiciar autorizat ANEVAR, domnul Cebuc Marian Viorel, privind obiectele de 
inventar (mobilier, scule şi litere volumetrice), a gardului de hotar şi a confecţiilor metalice aflate în patrimoniul 
societăţii. Precizăm faptul că, solicitarea administratorului special şi rapoartele de evaluare pentru bunurile existente în 
patrimoniul debitoarei, au fost publicate pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la 
secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com, poziţiile nr. 19, 20 şi 21. 
În data de 23.04.2014, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării creditorilor, având la ordinea de zi: 
„- aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatorul Cebuc Marian Viorel, pentru bunurile existente în 
patrimoniul debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, conform Cap. 7.2.2. alin. 7 din planul de reorganizare propus de 
debitoare prin administratorul special”, şedinţa urmând să aibă loc în data de 08.05.2014, ora 1430. 
Convocarea Adunării creditorilor nr. 19/23.04.2014 a fost publicată în BPI nr. 7862/24.04.2014, precum şi pe site-ul 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com, poziţia 
nr. 22. De asemenea, convocarea Adunării creditorilor a fost comunicată tuturor creditorilor înscrişi în tabelul de 
creanţe, prin e-mail, fax, prin registratură sau personal sub semnătură de primire, în perioada 29.04.2014-30.04.2014. 
Prin adresa nr. 239/25.04.2014, administratorul judiciar, în temeiul art. 86 alin. 1 teza a II –a din Legea 85/2006, a 
denunţat contractul de abonament de date mobile seria 38270641, pentru abonamentele My Smartphone Plus, active 
pentru numerele de telefon 0730115891 şi 0730115893, încheiat între SC Orange Romania SA şi debitorul SC Vulturul 
Plesuv Com SRL. Precizăm faptul că, adresa a fost transmisă atât prin fax în data de 25.04.2014, precum şi prin poştă 
cu chitanţa nr. 4315443/28.04.2014 în valoare de 6,50 lei, confirmând primirea în data de 30.04.2014. 
În data de 08.05.2014, ora 1430 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, SC Vulturul Pleşuv Junior SRL, reprezentată de dl. Bălănoiu Ionuţ Daniel, SC Geplast 
SRL, reprezentată de dl. Ciupagea Gabriel, SC Protector Expert SRL, reprezentată de lichidatorul judiciar Visal 
Consulting SPRL, prin punct de vedere scris şi Holcim (Romania) SA, reprezentată de Coface Romania Credit 
Management Services SRL, prin punct de vedere scris. 
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Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 08.05.2014, ora 1430, care deţine un procent de 53,35967% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 100% din totalul creanţelor prezente sau care şi-au exprimat un punct de 
vedere în scris, a hotărât următoarele: 
„- aprobă rapoartele de evaluare întocmite de evaluatorul Cebuc Marian Viorel, pentru bunurile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, conform Cap. 7.2.2. alin. 7 din planul de reorganizare propus de debitoare 
prin administratorul special şi metoda de vânzare, respectiv licitaţie publică cu strigare.” 
Procesul-vernal al Adunării creditorilor nr. 20/08.05.2014 precum şi punctele de vedere scrise transmise de creditorii: 
BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, SC Protector Expert SRL prin lichidatorul judiciar 
Visal Consulting SPRL şi Holcim (Romania) SA, prin Coface Romania Credit Management Services SRL, au fost 
depuse la grefa Tribunalului Mehedinţi cu adresa nr. 267/09.05.2014. 
Hotărârea Adunării creditorilor nr. 20/08.05.2014 a fost publicată în BPI nr. 9012/12.05.2014, precum şi pe site-ul 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com, poziţia 
nr. 23. 
În data de 14.05.2014, administratorul judiciar a transmis Procesul-verbal al Adunării creditorilor nr. 20/08.05.2014 
prin e-mail creditorilor care au trimis puncte de vedere scrise, respectiv SC Protector Expert SRL prin lichidatorul 
judiciar Visal Consulting SPRL şi Holcim (Romania) SA, prin Coface Romania Credit Management Services SRL. 
După aprobarea rapoartelor de evaluare şi a regulamentului de vânzare, pentru vânzarea bunurile aflate în patrimoniul 
debitoare SC Vulturul Plesuv Com SRL, s-a publicat un anunţ în ziarele Adevărul din data de 22.05.2014 şi Piaţa 
Severineană din data de 23.05.2014 precum şi pe internet pe site-urile tocmai.ro, olx.ro, Locbun.ro şi unpir.ro, licitaţia 
urmând să aibă loc în data de 11.06.2014, ora 1300, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi 
reluată în aceleaşi condiţii, în fiecare zi de miercuri a săptămânii la ora 1300 până la valorificarea acestora, la sediul 
administratorului judiciar. De asemenea, anunţul a fost publicat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, secţiunea Licitaţii, poziţia nr. 42. 
Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit către Piaţa Severineană suma de 482,00 lei reprezentând contravaloare factura 
nr. 0588/23.05.2014 cu ordinul de plată nr. 1/28.05.2014. De asemenea, în data de 28.05.2014 s-a achitat impozitul 
pentru construcţii S1 2014 în valoare de 297,00 lei. 
În vederea valorificării bunurilor existente în patrimoniul debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, în data de 
11.06.2014, ora 1300 a avut loc licitaţia, la care s-a prezentat un singur ofertant, respectiv SC Vulturul Pleşuv Junior 
SRL, prin administrator domnul Bălănoiu Ionuţ-Daniel, care a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 100,00 lei cu 
ordinul de plată  nr. 75/05.06.2014 şi a depus garanţia de participare la licitaţie în valoare de 12.189,00 lei cu ordinul de 
plată nr. 75/05.06.2014, pentru a achiziţiona următoarele bunuri:  
1. Gard - situat în str. Splai Mihai Viteazu, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, date PIF 2013; tipul construcţiei: 
împrejmuire, regim de înălţime: parter, lungime: 70 mp, înălţime medie: 2 m; structura: fundaţii beton, zidăria portantă 
bolţari, stâlpi beton, stare tehnică: bună - valoarea de pornire a licitaţiei este 31.700,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Construcţie metalică 1 - situată în str. Splai Mihai Viteazu, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, date PIF 2013; 
tipul construcţiei: construcţie metalică 1, regim de înălţime: parter, arie desfăşurată: 38,74 mp, arie construită: 38,74 
mp, înălţime medie: 5 m; structura: metalică, închideri: nu, învelitoare: onduline, pardoseli: ciment, stare tehnică: bună - 
valoarea de pornire a licitaţiei este 18.080,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Construcţie metalică 2 - este situată în str. Splai Mihai Viteazu, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, date PIF 
2013; tipul construcţiei: construcţie metalică 2, regim de înălţime: parter, arie desfăşurată: 94,90 mp, arie construită: 
94,90 mp, înălţime medie: 5 m; structura: metalică, închideri: nu, învelitoare: onduline, pardoseli: ciment, stare tehnică: 
bună - valoarea de pornire a licitaţiei este 44.300,00 lei (exclusiv TVA); 
4. Bunuri mobile: litere volumetrice din stiplex iluminate cu leduri (Firmă  luminoasă) 2 buc - 320,00 lei/buc; litere 
volumetrice din stiplex iluminate cu leduri (Firmă luminoasă) 14 buc - 190,00 lei/buc; litere volumetrice din stiplex 
iluminate cu leduri (Firmă luminoasă) 14 buc - 190,00 lei/buc; scaun directorial 3 buc - 270,00 lei/buc; dulap 
bibliorafturi 2 buc - 710,00 lei/buc; birou - 310,00 lei; dulap documente 2 buc - 350,00 lei/buc; raft documente - 360,00 
lei; masă - 100,00 lei; dulap biblioraft 2 buc - 540,00 lei/buc; birou - 360,00 lei; dulap documente 640,00 lei; dulap cu 
poliţe documente - 650,00 lei; dulap 5 buc - 400,00 lei/buc; dulap biblioraft 3 buc - 680,00 lei/buc; birou - 360,00 lei; 
pompă de spălat camioane - 9.020,00 lei; foarfecă fier bolturi - 80,00 lei; set chei tubulare Cap tubular 26x3/4 - 10,00 
lei; set chei tubulare Termometru anotimp 10 buc -30,00 lei/buc; set chei tubulare 36x1'' - 60,00 lei; set chei tubulare 
Cap termostat IVAR 6 buc - 20,00 lei/buc; polizor 9558HN - 160,00 lei; mandrină - 130,00 lei; şlefuitor - 160,00 lei; 
cleşte sertizar 0,75 - 8 - 140,00 lei; maşină legat bandă PP-XL13 - 240,00 lei; bormaşină Makita - 380,00 lei; polizor 
unghiular GA9050 - 220,00 lei, (exclusiv TVA),  în valoare totală de 151.143,60 lei (inclusiv TVA). 
După ce adjudecatarul bunurilor, respectiv SC Vulturul Pleşuv Junior SRL, prin administrator domnul Bălănoiu Ionuţ-
Daniel, a achitat şi diferenţa de preţ în valoare de 138.954,60 lei cu ordinul de plată nr. 79/11.06.2014, s-au întocmit 
actul de adjudecare, procesul verbal de predare-primire şi facturile fiscale nr. 52, 53, 55, 56, 57 şi 58 din data de 
12.06.2014. 
În data de 17.06.2014, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării creditorilor, având la ordinea de zi: 
„- stabilirea onorariului de succes cuvenit administratorului judiciar aferent valorificării bunurilor şi recuperării 
creanţelor pe perioada derulării planului de reorganizare”, şedinţa urmând să aibă loc în data de 26.06.2014, ora 1445. 
Convocarea Adunării creditorilor nr. 21/17.06.2014 a fost publicată în BPI nr. 11530/17.06.2014, precum şi pe site-ul 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com, poziţia 
nr. 24. 
În data de 26.06.2014, ora 1445 a avut loc şedinţa Adunării creditorilor, şedinţă la care s-au prezentat următorii creditori:  
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BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată de domnul Toşea Ştefan, Bălănoiu Dan, 
şi SC Vulturul Pleşuv Junior SRL, reprezentată de domnul Bălănoiu Ionuţ Daniel, care cu un procent de 100% din 
totalul creanţelor prezente, respectiv un procent de 36,48041% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, au aprobat 
un onorariu pentru administratorul judiciar în procent de 6% din sumele încasate rezultate din valorificarea bunurilor şi 
recuperarea creanţelor. 
Procesul-vernal al Adunării creditorilor nr. 22/26.06.2014 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi cu adresa nr. 
346/27.06.2014. 
Hotărârea Adunării creditorilor nr. 23/26.06.2014 a fost publicată în BPI nr. 12269/27.06.2014, precum şi pe site-ul 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Vulturul Plesuv Com, poziţia 
nr. 25. 
Administratorul judiciar a urmărit dacă s-a respectat planul de reorganizare şi s-a constatat că în data de 25.06.2014 s-a 
achitat creditorilor rata aferentă trimestrului I din anul 2014, respectiv creditorului BRD Groupe Societe Generale suma 
de 197.500,00 lei şi creditorului suma de 38.661,36 lei, conform graficului de plăţi înscris în planul de reorganizare a 
activităţii debitorului SC Vulturul Plesuv Com SRL.  
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 9858/101/2013/a2, privind contestaţia formulată de creditorul SC 
Arabesque SRL, împotriva procesului verbal al Adunării creditorilor din data de 27.02.2014, constatându-se că la 
termenul din data de 31.03.2014, instanţa de judecată s-a pronunţat prin hotărârea nr. 464/2014, soluţia fiind: „Ia act de 
renunţarea la judecată formulată de contestator.” 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 07.07.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


