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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 5600 Din data de 21.12.2021 
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 lunar 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 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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 disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în procedura 
generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul ZZC Lucian SRL nr. 
5140/02.12.2021, întocmit pentru termenul de judecată din data de 08.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat 
în BPI nr. 20604/07.12.2021  (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-
ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-fond-08.12.2021.pdf.  
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. 
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”.  
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.  
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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).  
De asemenea, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul special Sanda L. 
D. adresa nr. 5500/15.12.2021 (trimisă către acesta prin e-mail) prin care a solicitat comunicarea documentelor 
financiar-contabile ale debitorului ZZC Lucian SRL.  
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 
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 
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 08.12.2021 pronunțată de Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
1204/90/2021 
Administratorul judiciar a formulat pentru termenul de judecată din data de 08.12.2021 Cererea nr. 5123/02.12.2021 de 
sesizare a judecătorului-sindic, formulată în temeiul disp. art. 58 alin. (1) lit. n) coroborat cu disp. art. 45 alin. (1) lit. r) 
din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat Onoratei Instanțe 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. 
Prin Încheierea de ședință din data de 08.12.2021, judecătorul-sindic a dispus: „Constatând că din actele şi lucrările 
dosarului rezultă că nu s-au respectat termenele instituite de art. 137 alin.2 din Legea nr. 85/2014, ce prevăd că şedinţa 
adunării creditorilor în vederea votării planului a activităţii societăţii debitoare va fi convocată într-un termen de 20- 30 
de zile de la publicarea anunţului privind depunerea planului în BPI, instanţa dispune administratorului judiciar să 
procedeze la reconvocarea adunării creditorilor cu respectarea termenelor instituite de dispoziţia legal precizată, şedinţa 
urmând să aibă aceeaşi ordine de zi, respectiv, votarea planului de reorganizare a activităţii societăţii debitoare, plan 
depus la dosar de către debitoare prin administratorul special, astfel că, amână cauza şi acordă un nou termen de 
judecată la data de 26 ianuarie 2022, ora 11.15, ora 11.00, pentru când instanţa dispune administratorului judiciar să 
procedeze la reconvocarea adunării creditorilor cu respectarea termenelor instituite de dispoziţia art. 137 alin.2 din 
Legea nr. 85/2014, şedinţa urmând să aibă aceeaşi ordine de zi, respectiv, votarea planului de reorganizare a activităţii 
societăţii debitoare, plan depus la dosar de către debitoare prin administratorul special, sens în care se va emite adresă 
administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL.” 
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Având în vedere dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 08.12.2021 
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 reconvocarea Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL pentru data de 29.12.2021, ora 10.00, 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. 21222/15.12.2021 și a afișat pe site-ul acestuia la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-privind-depunere-plan-de-reorganizare-si-
Convocator-Adunare-Generala-a-Creditorilor.pdf, anunțul nr. 5434/14.12.2021 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 29.12.2021, ora 10.00 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. 
21197/14.12.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Convocarea-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-29.12.2021-ora-10.00.pdf.  
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal acordarea unui nou termen în vederea întrunirii ședinței 
Adunării Generale a Creditorilor, identificarea și inventarierea bunurilor debitorulu, identificarea evidențelor contabile 
și îndeplinirii atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de art. 58 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


