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Anunț anularea convocării Adunării Generale a Creditorilor 
Nr.: 4801 Din data de 16.11.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1204/90/2021; Tribunalul Vâlcea, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Elena 
Cristina Floroiu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluției, nr. 1, jud. Vâlcea. 
3.1. Debitor: ZZC Lucian SRL, cod de identificare fiscală: RO 34810486; Sediul social: Craiova, str. General Mihail 
Cherchez, nr. 1, bl. G3, sc. 1, ap. 45, jud. Dolj; Număr de ordine în registrul comerţului J16/778/2021. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului ZZC Lucian SRL nr. 
1363/21.09.2021 publicat în BPI nr. 16050/28.09.2021.  
5. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 
sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului ZZC Lucian SRL, numit 
prin Încheierea de ședință din data de 10.11.2021 pronunțată de Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
1204/90/2021, cu privire la: 
- Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL nr. 1571/01.11.2021 publicat în BPI nr. 
18419/01.11.2021; 
- Anunțul referitor la depunerea planului de reorganizare la ZZC Lucian SRL nr. 1570/01.11.2021 publicat în BPI nr. 
18419/01.11.2021,  
prin prezenta, anunță anularea convocării Adunării Generale a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL în data de 
25.11.2021 ora 12:00, la sediul administratorului judiciar Grup Axa IPURL situat în Râmnicu Vâlcea, str. General 
Magheru, nr. 18, jud. Vâlcea, având ordinea de zi: Votarea planului de reroganizare propus de către ZZC Lucian SRL în 
conformitate cu disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, având în vedere următoarele: 
- Prin Încheierea de ședință din data de 10.11.2021 pronunțată de Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
1204/90/2021, a fost desemnat în calitate de administrator judiciar al debitorului ZZC Lucian SRL societatea de 
practicieni în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
- Adunarea Generală a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL din data de 25.11.2021 ora 12:00, a fost convocată de 
către Grup Axa IPURL la sediul acestuia din Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru, nr. 18, jud. Vâlcea. În prezent, 
acesta nu mai are calitatea de administrator judiciar al debitorului ZZC Lucian SRL. 
- Contrar disp. art. 136 din Legea nr. 85/2014, copia planului de reorganizare a activității debitorului ZZC Lucian SRL 
propus de către debitor, nu a fost comunicat administratorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL, respectiv 
nu a fost comunicat nici Comitetului creditorilor debitorului. 
Administratorul judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL nu susține planul de reorganizare a activității 
debitorului ZZC Lucian SRL, propus de debitor conform disp. art. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, acesta 
nefiind viabil având în vedere următoarele aspecte: 
- Nu a fost identificat la dosarul cauzei procesul-verbal privind desemnarea administratorului special al debitorului ZZC 
Lucian SRL, conform disp. art. 52 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Având în vedere disp. art. 54 din Legea nr. 85/2014, 
mandatul administratorului statutar Sanda L. D. a încetat, iar conform disp. art. 53 alin. (2) texa a II-a din Legea nr. 
85/2014, debitorului ZZC Lucian SRL i se va ridica dreptul de administrare, iar debitorul, respectiv asociatul unic 
Sanda L. D. este decăzut din drepturile recunoscute de procedură și care sunt exercitate prin administrator special. 
- Contrar disp. art. 133 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare propus de debitor nu indică perspectivele 
de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu 
cererea pieței față de oferta debitorului. 
- Contrar disp. art. 133 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare propus de debitor, nu specifică măsurile 
adecvate pentru punerea sa în aplicare, respectiv: păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor, a conducerii 
activității sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității sale de către 
administratorul judiciar desemnat în condițiile legii; obținerea de resurse financiare pentru susținerea realizării planului 
și sursele de proveniență a acestora, ș.a.m.d.. 
- În cadrul procedurii generale a insolvenței debitorului, nu a fost efectuată evaluarea bunurilor din averea debitorului 
ZZC Lucian SRL, astfel că, planul de reorganizare propus de debitor nu prezintă o analiză adecvată a existenței 
tratamentului corect și echitabil a creanțelor prin raportare la faliment, respectiv fiind imposibilă efectuarea testului 
creditorului privat, astfel cum este definit la art. pct. 71 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  

 


