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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 710 Din data de 16.02.2022 
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 4 (patru) 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 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. 
244/18.01.2022, întocmit pentru termenul de judecată din data de 26.01.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în 
BPI nr. 1044/19.01.2022 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-fond-26.01.2022.pdf. 
2. Referitor la identificarea bunurilor debitorului 
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a efectuat 
următoarele demersuri (de îndată ce i-a fost comunicată 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 publicare în BPI nr. 21775/23.12.2021): 
- a comunicat adresa nr. 5729/27.12.2021 către Primăria Orașului Bălcești, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea ZZC Lucian SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale ale Primăriei 
Orașului Bălcești cu bunuri impozabile, având în vedere faptul că, fosta adresă a sediului social a fost în Orașul 
Bălcești, str. Ecaterina Teodororiu, nr. 15, bl. A2 Bis, sc. A, et. 2, ap. 7, jud. Vâlcea.  
- a comunicat adresa nr. 5733/27.12.2021 către Primăria Municipiului Craiova prin Direcția Impozite și Taxe, prin care 
a solicitat acesteia să comunice dacă societatea ZZC Lucian SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în 
evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Craiova cu bunuri impozabile.  
- a comunicat adresa nr. 5734/27.12.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Vâlcea, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea ZZC Lucian SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
- a comunicat adresa nr. 5730/27.12.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Dolj, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea ZZC Lucian SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
- a comunicat adresa nr. 5731/27.12.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea ZZC Lucian SRL SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
O.C.P.I. Dolj cu bunuri imobile.  
- a comunicat adresa nr. 5735/27.12.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea ZZC Lucian SRL SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
O.C.P.I. Vâlcea cu bunuri imobile.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Primăria Orașului Bălcești nu a răspuns solicitărilor 
administratorului judiciar. 
Conform Adresei nr. 236429/01.02.2022 emisă de Primăria Municipiului Craiova, debitorul ZZC Lucian SRL nu 
figurează și nu a figurat niciodată în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuri mobile sau imobile. 
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Conform Listei bunurilor societății ZZC Lucian SRL la data de 31.03.2021 (depusă de societatea debitoare prin 
administrator la dosarul nr. 1204/90/2021) și a Adresei nr. R/9638/27.06.7.2021 emisă de Primăria Orașului Bălcești 
(identificată la dosarul cauzei), respectiv conform, societatea ZZC Lucian SRL deține în proprietate următoarele 
mijloace de transport: 
- Autoutilitară N3, marca MAN, tip L.2007.46.001, număr de înmatriculare VL 09 ZZC, serie șasiu 
WMA06XZZ9EW189389; an fabricație 2014, culoare alb, serie motor 51536241733625; 
- Autoutilitară N3, marca MAN, tip L.2007.46.001, număr de înmatriculare VL 07 ZZC, serie șasiu 
WMA06XZZ8EW189285; 
- Autotutilitară N3, marca MAN TGX, tip L.2007.46.001, număr de înmatriculare VL 10 ZZC, serie șasiu 
WMA10XZZ8EW199269; an fabricație 2014, culoare roșu, serie motor 51538542583858; 
- Semiremorcă tip SD, marca KRONE, număr de înmatriculare VL 11 ZZC, serie șasiu WKESD000000546456, culoare 
portocaliu, an fabricație 2012, categorie O4; 
- Semiremorcă marca SCHMITZ S01, număr de înmatriculare VL 12 ZZC, serie șasiu WSM0000003146774; varianta 
SCS O, versiune A 70 01; an fabricație 2011, culoare portocaliu;  
- Autoutilitară N3, marca MAN, tip L.2007.46.001, număr de înmatriculare VL 03 ZZC, serie șasiu 
WMA06XZZ0EM655285; an fabricație 2014, culoare alb, serie motor 51538571293858; 
- Autoutilitară N3, marca MAN TGX, tip L.2007.46.001, număr de înmatriculare VL 04 ZZC, serie șasiu 
WMA06XZZ3EM655510, an fabricație 2014, culoare alb, serie motor 51538590273858. 
Conform Adresei nr. 47167/28.12.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Vâlcea, debitorul ZZC Lucian SRL figurează cu 
următoarele mijloace de transport: 
- Autoutilitară N3, marca MAN TGX, tip L.2007.46.001, număr de înmatriculare VL 04 ZZC, serie șasiu 
WMA06XZZ3EM655510, an fabricație 2014, culoare alb, serie motor 51538590273858; 
- Autoutilitară N3, marca MAN, tip L.2007.46.001, număr de înmatriculare VL 03 ZZC, serie șasiu 
WMA06XZZ0EM655285; an fabricație 2014, culoare alb, serie motor 51538571293858; 
- Semiremorcă marca SCHMITZ S01, număr de înmatriculare VL 12 ZZC, serie șasiu WSM0000003146774; varianta 
SCS O, versiune A 70 01; an fabricație 2011, culoare portocaliu;  
- Semiremorcă tip SD, marca KRONE, număr de înmatriculare VL 11 ZZC, serie șasiu WKESD000000546456, culoare 
portocaliu, an fabricație 2012, categorie O4; 
- Autotutilitară N3, marca MAN TGX, tip L.2007.46.001, număr de înmatriculare VL 10 ZZC, serie șasiu 
WMA10XZZ8EW199269; an fabricație 2014, culoare roșu, serie motor 51538542583858; 
- Autoutilitară N3, marca MAN, tip L.2007.46.001, număr de înmatriculare VL 09 ZZC, serie șasiu 
WMA06XZZ9EW189389; an fabricație 2014, culoare alb, serie motor 51536241733625; 
- Autoutilitară N3, marca MAN, tip L.2007.46.001, număr de înmatriculare VL 07 ZZC, serie șasiu 
WMA06XZZ8EW189285.  
Conform Adresei nr. 36611/30.12.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Dolj debitorul ZZC Lucian SRL figurează ca 
fiind proprietarul autotractorului marca MAN TGX cu seria șasiu WMA06XZZ9EW189389 și numărul de 
înmatriculare VL09ZZC.  
Conform Certificatului nr. 301055/27.12.2021 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj, nu au fost 
identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile după denumirea ZZC Lucian SRL, CUI 34810486.  
Conform Certificatului nr. 125800/27.12.2021 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea, nu au fost 
identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile după denumirea ZZC Lucian SRL, CUI 34810486.  
Administratorul judiciar a comunicat Cererea nr. 5602/21.12.2021 către Inspectoratul De Poliție Al Județului Dolj prin 
Serviciul De Investigații Criminale, prin care a solicitat identificarea și imobilizarea bunurilor mobile anterior 
menționate, aflate în proprietatea ZZC Lucian SRL, respectiv comunicarea acestui fapt către administratorul judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G..  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Inspectoratul De Poliție Al Județului Dolj prin Serviciul De 
Investigații Criminale nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar. 
- în vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, administratorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 5732/27.12.2021 către următoarele bănci: First Bank România, 
Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank 
Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania 
SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank (România) SA; 
Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank SA, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa dacă debitorul 
ZZC Lucian SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv comunicarea 
datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către ZZC Lucian SRL de la data deschiderii 
contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți, respectiv persoanele 
care dețin dreptul de semnătură.  
Conform răspunsurilor comunicate de către instituțiile bancare, debitorul ZZC Lucian SRL nu deține conturi bancare la 
următoarele bănci: Alpha Bank Romania; Banca Românească; Banca Transilvania SA; BRD Groupe Societe Generale; 
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Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; First Bank România SA; Garanti Bank SA; Idea Bank SA; Intesa 
Sanpaolo Romania SA; Libra Internet Bank SA; Patria Bank SA; UniCredit Bank SA; Vista Bank (România) SA. 
Conform Adresei nr. BCR3900000IF5ZY/27.12.2021 emisă de Banca Comercială Română SA, debitorul datorează 
suma de 5.114,94 lei reprezentând dobânzi restante și comisoane aferente contului bancar. 
3. Referitor la creanța creditorului Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj 
Conform Planului de reorganizare propus de către debitor și depus la dosarul cauzei:  
„Se face precizarea asupra faptului ca suma de 3.621.103 lei reprezentand creanta inscrisa in tabelul creditorilor in 
favoarea DGRFP Craiova este inclusa si suma de 450.000 lei reprezentand creanta inscrisa sub conditie suspensiva. 
La aceasta data se afla in curs de solutionare doua contestatii formulate de catre SC ZZC Lucian SRL impotriva 
masurile dispuse de catre ANAF, si anume: 
- contestatia adresata AJFP Valcea impotriva Deciziei de impunere nr. F-VL 119/23.03.2021 si a Raportului de 
inspectie fiscala nr. F-VL 96/23.03.2021 pentru suma de 1.708.640 lei; 
- contestatia adresata AJFP DOLJ impotriva Deciziei de impunere nr. F-DJ 240/18.06.2021 si a Raportului de inspectie 
fiscala nr. F-DJ 237/18.06.2021 pentru suma de 98.097 lei.” 
Administratorul judiciar a comunicat Adresa nr. 5781/29.12.2021 către Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Dolj prin Serviciul de Soluționare Contestații, prin care a solicitat comunicarea, cât de curând posibil, a Deciziei de 
soluționare a contestației formulate de societatea debitoare ZZC Lucian SRL prin administrator statutar Sanda L. C. 
împotriva Deciziei de impunere nr. F-DJ 240/18.06.2021 și a Raportului de inspecție fiscală nr. F-DJ 237/18.06.2021 
emise de A.J.F.P. Dolj prin Activitatea de inspecție fiscală, pentru suma de 98.097 lei.  
Conform Deciziei nr. 101 din 06.01.2022 emisă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova prin 
Serviciul Soluționare Contestații nr. 2, s-a decis: „Respingerea, ca neîntemeiată, a contestației formulată de ZZC Lucian 
SRL - în insolvență, împotriva Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor 
de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice nr. F-DJ.240/18.06.2021 pentru obligațiile fiscale 
în cuantum de 98.097 lei, reprezentând impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor-15.149 lei, contribuție 
asigurătorie pentru muncă-5.010 lei, contribuție pentru asigurări de sănătate reținută de la salariați-22.268 lei și 
contribuție individuală de asigurări sociale reținută de la salariați-55.670 lei”. 
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat Adresa nr. 5782/29.12.2021 către Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Vâlcea prin Serviciul de Soluționare Contestații, prin care a solicitat comunicarea, cât de curând 
posibil, a Deciziei de soluționare a contestației formulate de societatea debitoare ZZC Lucian SRL prin administrator 
statutar Sanda L. C. împotriva Deciziei de impunere nr. F-VL 119/23.03.2021 și a Raportului de inspecție fiscală nr. F-
VL 96/23.03.2021 emise de A.J.F.P. Vâlcea prin Activitatea de inspecție fiscală, pentru suma de 1.708.640 lei.  
Conform Deciziei nr. 88 din 31.05.2021 privind soluționarea contestației formulată de ZZC Lucian SRL înregistrată la 
AJFP Vâlcea sub nr. VLG-REG 17406/04.05.2021 și la D.G.R.F.P. Craiova sub nr. CRR-REG 10861/12.05.2021 emisă 
de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Serviciul Soluționare Contestații 1, s-a decis: 
„1. Respingerea ca neîntemeiata a contestației formulata de ZZC LUCIAN SRL cu sediul social in Balcesti, str. 
Ecaterina Teodoroiu, nr .15, bl. A2 bis, sera a, etaj 2, ap. 7, județul Valcea, CUI RO 34810486, înmatriculata la O.R.C. 
Valcea sub nr. J38/428/2015 împotriva Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plata stabilite de 
inspecție fiscală nr. F-VL 119/23.03.2021 emisa in baza Raportului de inspecție fiscala F- VL93/23.03.2021 emise de 
AJFP Vâlcea, au fost stabilite in sarcina petentei, obligații fiscale suplimentare in suma totala de 1.708.640 lei, 
reprezentând: 
- contribuția de asigurări sociale datorate de angajator 115.849 lei; 
- contribuția individuale de asigurări sociale datorate de angajați 834.338 lei; 
- contribuția angajatorului Ia fondul pentru accidente de munca si boli profesionale 1.118 lei; 
- contribuția angajatorului la bugetul asigurărilor pentru șomaj: 3.666 lei; 
- contribuția individuala la bugetul asigurarior pentru șomaj: 3.397 lei; 
- contribuția la fondul de garantare pentru piața creanțelor salariale: 1.833 lei; 
- contribuția angajatorului la asigurările sociale de sanatate: 38.128 lei lei; 
- contribuția individuala la asigurările sociale de sanatate: 342.612 lei; 
- contribuția angajatorului la fondul pentru concedii medicale: 6.232; 
- contribuția asiguratorie pentru munca: 68.060 lei; 
- impozit pe veniturile din salarii: 296.218 lei; 
- impozit pe profit-2.811 lei 
2. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi contestata la Tribunalul Valcea, în 
termen de 6 luni de la data comunicării, conform prevederilor legale”.  
Menționăm faptul că, debitorul ZZC Lucian SRL prin are calitatea de contestator în dosarul nr. 2519/90/2021 aflat pe 
rolul Tribunalului Vâlcea, Secția a II-a Civilă, în contradictoriu cu D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Vâlcea, având ca 
obiect contestație act administrativ, următorul termen de judecată fiind stabilit în data de 08.03.2022, ca urmare a 
încuviințării cererii de înlocuire a expertului. 
4. 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 
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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 
 

5. 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 10.11.2021-10.02.2022 este în valoare totală de 1.067,43 lei 
(inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 299 lei (exclusiv TVA) * 3 luni. 
6. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL din data de 29.12.2021, ora 
10:00 prin care nu a fost acceptat Planul 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 temeiul art. 145 
alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a formulat Cererea nr. 1/03.01.2022 (înregistrată la 
dosarul cauzei în data de 07.01.2022) prin care a solicitat în mod respectuos judecătorului-sindic să dispună intrarea în 
faliment în procedura generală a debitorului ZZC Lucian SRL, cu sediul social în Craiova, str. General Mihail 
Cherchez, nr. 1, bl. G3, sc. 1, ap. 45, jud. Dolj, având CUI RO 34810486, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/778/2021. 
7. Solicitări adresate judecătorului-sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal admiterea Cererii nr. 1/03.01.2022, respectiv 
având în vedere disp. art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014: „(1) Judecătorul-sindic va decide, prin sentință sau, 
după caz, prin încheiere, în condițiile art. 71, intrarea în faliment în următoarele cazuri: […]  
B. debitorul și-a declarat intenția de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu 
a fost acceptat și confirmat;”, 
solicităm, în mod respectuos, Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: 
- Dispunerea intrării în faliment în procedura generală a debitorului ZZC Lucian SRL în temeiul disp. art. art. 145 alin. 
(1) lit. B din Legea nr. 85/2014, 
- Desemnarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014, 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, 
- Ridicarea dreptului de administrare al debitorului constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra 
bunurile din avere și de a dispune de acestea, conform disp. art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014; 
- Dizolvarea societății debitoare conform disp. art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014; 
- Stabilirea în sarcina administratorului special a obligații predării tuturor bunurilor și evidențelor contabile ale 
debitorului ZZC Lucian SRL lichidatorului judiciar desemnat, în vederea aplicării prevederilor disp. art. 151 din Legea 
nr. 85/2014 privind inventarierea și sigilarea bunurilor debitorului, și a dispozițiilor Legii nr. 82/1991 și Legii Arhivelor 
Nationale nr.16/1996, modificată si completată prin Legea nr. 138/2013, privind arhivarea registrelor și evidențelor 
contabile ale debitorului. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


