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Anunț privind planul de reorganizare  

Nr.: 5434 Din data de 14.12.2021 
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, în temeiul art. 137 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 am întocmit prezentul  

Anunț 

prin intermediul căruia comunicăm depunerea Planului de reorganizare a activității debitorului ZZC Lucian SRL, 
propus de către debitor în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, la Tribunalul Vâlcea, Secţia a II-a 
Civilă în data de 28.10.2021. 
Totodată, se convoacă Adunarea Generală a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL în data de 29.12.2021, ora 10.00, 
la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, având ca 
ordine de zi: 
(1). Votarea Planului de reorganizare a activității debitorului ZZC Lucian SRL – în insolvență, in insolvency, en 
procedure collective, cu sediul social în Craiova, str. General Mihail Cherchez, nr. 1, bl. G3, sc. 1, ap. 45, jud. Dolj, 
având CUI RO 34810486, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J16/778/2021, întocmit și propus de către debitor 
prin administratorul special în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014. 
- Consultarea planului de reorganizare se poate face la sediul administratorului judiciar, pe cheltuiala solicitantului, sau 
pe site-ul administratorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, la secțiunea Dosare – ZZC Lucian SRL, fiin afișat 
la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Plan-de-reorganizare-a-activitatii-debitorului-
ZZC-Lucian-SRL-propus-de-catre-debitor.pdf. 
- Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi 
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia 
i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin 
orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului 
judiciar. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul judiciar cu cel puţin 5 zile 
înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
- Confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul-sindic va avea loc în termenul prevăzut de art. 139 alin. (1) 
teza I din Legea nr. 85/2014. 
- Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa administratorului judiciar. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


