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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 5140 Din data de 02.12.2021 
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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul ZZC Lucian SRL, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în 

procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

pentru debitorul ZZC Lucian SRL 

Număr dosar 1204/90/2021; Tribunalul Vâlcea, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Elena Cristina Floroiu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: ZZC Lucian SRL  
1. Referitor la confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Conform Deciziei nr. 8440/07.10.2021 emisă de creditorul majoritar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Craiova prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj, publicată în BPI nr. 16812/07.10.2021: „A.J.F.P. Dolj, 
în calitate de creditor majoritar în dosarul nr. 1204/90/2021, deținând o creanța ce reprezintă 92,54 % din valoarea totala 
a creanțelor împotriva averii debitorului SC Zzc Lucian SRL, în temeiul Art. 57, al. 3 din Legea 85/2014 decide 
susținerea înlocuirii lichidatorului judiciar provizoriu Grup Axa IPURL, str. G-ral Magheru, nr.18, Rm.Vâlcea, 
Jud.Vâlcea, cu lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, Mun. Drobeta Tumu Severin, Str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
Jud. Mehedinți, cu un onorariu lunar de 299 lei și un onorariu de succes de 1% din sumele obținute prin valorificarea 
bunurilor, exclusiv TVA, avand în vedere următoarele motive: 
In conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui ANAF nr. 1443/2019, comisia constituita la nivelul Agenției 
Naționale de Administrare Fiscala în vederea selecției practicienilor în insolventa a declarat castigatoare oferata depusa 
de Consultant Insolvență SPRL cu un onorariu lunar de 299 lei și un onorariu de succes de 1% din sumele obținute prin 
valorificarea bunurilor, exclusiv TVA. Avand în vedere faptul ca A.J.F.P Dolj deține o creanța ce reprezintă 92,54 % 
din valoarea totala a creanțelor împotriva averii debitoarei devin aplicabile dispozițiile Art.57,al.3, din Legea 85/2014 în 
conformitate cu care: ,Creditorul care deține mai mult de 50% din valoarea totală a creanțelor poate să decidă, fără 
consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar ori lichidator în locul administratorului judiciar 
sau lichidatorului provizoriu ori să confirme administratorul judiciar provizoriu/ lichidatorul judiciar provizoriu și să îi 
stabilească onorariul.”.  
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, judecătorul-sindic a dispus: „În temeiul art. 57 alin.7 din Legea nr. 85/2014, instanţa confirmă 
administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, desemnat de creditorul majoritar şi ia act de aprobarea onorariului 
acestuia în cuantum de 299 lei lunar plus un onorariu de succes de 1% obţinute din valorificarea bunurilor.  
Dispune încetarea atribuţiilor administratorului judiciar Grup Axa IPURL, desemnat provizoriu de instanţă.”. 
Menționăm faptul că, până în prezent Încheierea de ședință din data de 10.11.2021 pronunțată de Tribunalul Vâlcea, 
Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1204/90/2021 nu a fost comunicată lichidatorului judiciar prin poștă sau prin 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
2. Referitor la identificarea evidențelor contabile și a bunurilor din averea debitorului 
Administratorul judiciar a solicitat prin Adresa nr. 4733/12.11.2021 către fostul administrator judiciar provizoriu Grup 
Axa IPURL comunicarea, cât de curând posibil, a tuturor documentelor privind debitorul ZZC Lucian SRL – în 
insolvență: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul Planul de reorganizare a 
activități debitorului ZZC Lucian SRL și anexele aferente (Programul de plată a creanțelor; Bugetul de venituri și 
cheltuieli; Fluxul de încasări și plăți); 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
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• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista plăților avizate de catre administratorul judiciar efectuate de către debitorul ZZC Lucian SRL; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul ZZC Lucian SRL; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului ZZC Lucian SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii generale de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale de insolvență de către dvs. în calitate de administrator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului.  
Conform adresei nr. 1654/15.11.2021, fostul administrator judiciar provizoriu a comunicat parțial subscrisei înscrisurile 
solicitate.  
Conform Hotărârii nr. 1653/28.10.2021, asociatul unic dl. Sanda L. D. a desemnat în calitate de administrator special pe 
el însuși – Sanda L. D.. 
Administratorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 4734/12.11.2021 către administratorul special Sanda L. D., la 
adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39860825155, prin care a 
solicitat următoarele: „Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii 
procedurii. 
Astfel, prin prezenta vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul ZZC Lucian SRL prin 
administratorul special fără avizul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. Pentru a 
efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului ZZC Lucian SRL, aveți obligația de a 
comunica administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu operațiunile respective și documentele 
justificative în vederea avizării acestora, în caz contrar acestea sunt nule de drept, iar în temeiul art. 84 alin. (2) din 
Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de către 
administratorul special. Vă solicităm să prezentați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile 
aflate în averea debitorului ZZC lucian SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 
85/2014. Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului ZZC Lucian SRL prevăzută de art. 151 și urm. din 
Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 19.11.2021, la ora 13:00. De asemenea, vă solicităm să predați 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile obligatorii ale debitorului 
ZZC Lucian SRL”.  
De asemenea, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul special Sanda L. 
D. adresa nr. 4949/24.11.2021 (trimisă către acesta prin e-mail) prin care a solicitat comunicarea următoarelor 
documente financiar-contabile ale debitorului ZZC Lucian SRL: 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020-decembrie 2020; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2021-octombrie 2021; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020-decembrie 2020; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2021-aprilie 2021; 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020; 
- Fișa imobilizărilor la data de 30.04.2021; 
- Registrul de casă aferent perioadei ianuarie 2020-decembrie 2020; 
- Registrul de casă aferent perioadei ianuarie 2021-octombrie 2021; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019-decembrie 2019; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2019-decembrie 2019; 
- Situația clienților neîncasați și fișele partener aferente (respectiv facturile fiscale și alte documente justificative).  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, contrar disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Debitorul 
are obligația de a pune la dispoziția administratorului judiciar/lichidatorului judiciar și a creditorului deținând cel puțin 
20% din valoarea totală a creanțelor cuprinse în tabelul definitiv de creanțe toate informațiile și documentele apreciate 
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ca necesare cu privire la activitatea și averea sa, [...]”, administratorul special dl. Sanda L. D. nu a comunicat subscrisei 
niciun document financiar-contabil cu privire la activitatea debitorului ZZC Lucian SRL, respectiv nu a comunicat nici 
lista plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar și 
nici lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților 
Având în vedere notificarea comunicată, reprezentantul administratorul judiciar s-a deplasat în data de 19.11.2021, la 
ora 13:00, la sediul social al debitorului ZZC Lucian SRL situat în Craiova, str. General Mihail Cherchez, nr. 1, bl. G3, 
sc. 1, ap. 45, jud. Dolj, în vederea efectuării procedurii de inventariere a bunurilor din averea debitorului conform disp. 
art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 4858/19.11.2021, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului ZZC Lucian SRL, având în vedere faptul că, administratorul special dl. Sanda L. 
D. nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a prezentat bunurile din 
averea debitorului ZZC Lucian SRL.  
3. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 8,20 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010152 16.11.2021 8.20 lei 

comunicare notificare către fostul administrator statutar Sanda L. 
C. 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 

8,20 lei 
 

4. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Încheierii de ședință din data de 10.11.2021 pronunțată de Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 1204/90/2021, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu lunar de 299 
lei exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% exclusiv TVA din sumele obținute din valorificarea bunurilor. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 10.11.2021-10.12.2021 este în valoare totală de 355,81 lei (inclusiv 
TVA) – neachitat. 
5. Referitor la disp. art. 137 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate 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 
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, judecătorul-sindic a dispus: „Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 08 decembrie 
2021, ora 11.00, se va emite adresă noul administrator judiciar, respectiv, Consultant Insolvenţă SPRL cu menţiunea de 
a lua act de lucrările dosarului, urmând să procedeze la convocarea adunării creditorilor în vederea votării planului de 
reorganizare.”. 
Urmare comunicării parolei de acces la dosarul electronic nr. 1204/90/2021, administratorul judiciar Consultant 
Insolvență SPRL a luat act de înscrisurile depuse la dosarul cauzei, cât și cele publicate în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență. 
Fostul administrator judiciar provizoriu Grup Axa IPURL a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
18419/01.11.2021 atât Anunțul referitor la depunerea planului de reorganizare la ZZC Lucian SRL nr. 1570/01.11.2021, 
cât și Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL nr. 1571/01.11.2021 publicat în BPI 
nr. 18419/01.11.2021, prin care fostul administrator judiciar provizoriu a procedat la convocarea 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,  
subscrisa Consultant Insolveță SPRL a procedat la 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, prin publicarea 
Anunțului nr. 4801/16.11.2021 în BPI nr. 19544/17.11.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Anunt-privind-anularea-convocarii-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-din-25.11.2021-ora-12.00.pdf.  
Urmare primirii unei copii a planului de reorganizare a activitării debitorului ZZC Lucian SRL (comunicată de către 
fostul administrator judiciar provizoriu; administratorul special necomunicând subscrisei o copie a planului de 
reorganizare propus), menționăm că administratorul judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL nu susține planul de 
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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 identificate: 
- 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. 5 pct. 71 din Legea nr. 85/2014. 
- Administratorul judiciar a identificat faptul că, în luna precedentă deschiderii procedurii generale a insolvenței, 
administratorul statutar a procedat la retragerea disponibilităților bănești din averea debitorului ZZC Lucian SRL în 
interesul personal al acestuia, sub formă de distribuire de dividende, fiind incidente dispozițiile art. 169 alin. (1) lit. g) 
din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar apreciază a fi oportună înaintarea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar Sanda L. D. în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate 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, respectiv dip. art. 137 alin. (2) din 
Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL pentru data de 29.11.2021, ora 11.00, la sediul procesual al administratorului 
judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea 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”. 
În acest sens, administratorul judiciar a publicat în BPI nr. 19987/23.11.2021 și a afișat pe site-ul acestuia la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Anunt-privind-depunerea-planului-de-reorganizare-propus-
de-debitorul-ZZC-Lucian-SRL.pdf, anunțul nr. 4877/22.11.2021 prin care a comunicat 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, cu indicarea celui care l-a propus, a 
datei când se va vota cu privire la plan în adunarea creditorilor, precum și a faptului că este permisă votarea prin 
corespondență, în conformitate cu disp. art. 137 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL din data de 29.11.2021 ora 11:00 cu 
privire la 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, a fost publicat în BPI nr. 
19953/23.11.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-ZZC-Lucian-SRL-in-data-de-
29.11.2021-ora-11.00.pdf.  
De asemenea, convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost comunicat creditorului majoritar Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dolj. 
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, a fost depus la grefa Tribunalului Vâlcea, o copie a fost transmisă administratorului special 
spre a fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, respectiv a fost comunicat debitorului 
prin administratorului special, cât și membrilor comitetului creditorilor în format electronic prin e-mail, respectiv afișat 
pe site-ul administratorului judiciar 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. 
Conform Procesului-verbal nr. 5072/29.11.2021, la Adunarea Generală a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL din 
data de 29.11.2021 ora 11:00 sunt prezenţi sau au transmis voturi prin corespodență creditorii cu drept de vot ale căror 
creanţe însumate reprezintă 8,314% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului ZZC Lucian SRL nr. 1363/21.09.2021 publicat în BPI nr. 16050/28.09.2021. 
Președintele de ședință a constatat faptul că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL din data de 
29.11.2021, ora 11:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de 
lege, astfel că, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL din data de 29.11.2021, ora 11:00 s-a 
aflat în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 5072/29.11.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL din data de 
29.11.2021 ora 11:00, a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 5073/29.11.2021 și 
afișat pe site-ul administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la secțiunea Dosare – ZZC Lucian SRL. 
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6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În temeiul art. 58 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 85/2014: „(1) Principalele atribuții ale administratorului judiciar, în 
cadrul prezentului titlu, sunt: n) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluționare 
de către acesta; [...]”, coroborat cu disp. art. 45 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 85/2014, prin prezenta sesizăm judecătorul-
sindic cu privire la următoarele aspecte: 
- neîntrunirea cvorumului prevăzut de lege în cadrul ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului ZZC Lucian 
SRL din data de 29.11.2021 ora 11:00, convocată în vederea votării Planului de reorganizare a activității debitorului 
ZZC Lucian SRL, întocmit și propus de către debitor prin administratorul special în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 85/2014, depus la dosarul cauzei în data de 28.10.2021; 
- depășirea termenului maxim de 30 de zile prevăzut la art. 137 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, de la data publicării în 
BPI nr. 18419 din data de 01.11.2021 a anunțului privind depunerea planului de reorganizare (publicat de către fostul 
administrator judiciar provizoriu); 
- planul de reorganizare a activității debitorului, întocmit și propus de către debitor nu respectă condițiile prevăzute la 
disp. art. 133 alin. (1), art. 5 pct. 71 din Legea nr. 85/2014: 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; nu specifică măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare; 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. 5 pct. 71 din Legea nr. 85/2014. 
- administratorul judiciar a identificat faptul că, în luna precedentă deschiderii procedurii generale a insolvenței, 
administratorul statutar a procedat la retragerea disponibilităților bănești din averea debitorului ZZC Lucian SRL în 
interesul personal al acestuia, sub formă de distribuire de dividende, fiind incidente dispozițiile art. 169 alin. (1) lit. g) 
din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar apreciază a fi oportună înaintarea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar Sanda L. D. (având calitatea și de administrator special) în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014. 
- Administratorul special al debitorului nu a comunicat până în prezent niciun document financiar-contabil cu privire la 
activitatea debitorului, respectiv nu a prezentat bunurile din averea debitorului în vederea inventarierii și evaluării 
acestora. 
Solicităm respectuos judecătorului-sindic să dispună prin încheiere dacă se impune reconvocarea unei alte ședințe a 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL în vederea votării planului de reorganizare întocmit și 
propus de către debitor, fie dacă se va impune formularea cererii privind intrarea în faliment în procedura generală a 
debitorului ZZC Lucian SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


