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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1895 Din data de 06.05.2022 
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. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Suplimentul la Raportul privind cauzele și 
împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului ZZC Lucian SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 
din Legea nr. 85/2014, în anexă, în număr de 12 (doisprezece) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Supliment la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 

ZZC Lucian SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014  

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  
Preambul (legislația aplicabilă, numirea administratorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
Prezentul Supliment la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 
ZZC Lucian SRL a fost întocmit în conformitate cu disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Prin Încheierea nr. 60/2021 din data de 21.04.2021 pronunțată de Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
1204/90/2021, în temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței 
împotriva 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. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic a numit în calitate de administrator 
judiciar provizoriu practicianul în insolvență Grup Axa IPURL. 
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 confirmat în calitate de administrator judiciar al debitorului ZZC Lucian SRL a 
subscrisei Consultant Insolvență SPRL 
În elaborarea Raportului, Consultant Insolvenţă SPRL a examinat informațiile publicate în Monitorul Oficial al 
României partea a IV-a și înscrisurile depuse la dosarul cauzei. 
În ceea ce priveşte diversele chestiuni de fapt, Consultant Insolvenţă SPRL nu a făcut verificări sau investigaţii 
independente şi a prezumat caracterul complet şi veridicitatea tuturor datelor şi informaţiilor analizate. 
Administratorul societății ZZC Lucian SRL dl. Sanda L. D. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, în 
sensul că nu a furnizat informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
Prezentul Raport conţine de asemenea interpretări ale diverselor legi, ordonanţe sau alte acte normative. Aceste 
interpretări nu constituie şi nici nu pot fi considerate ca o analiză exhaustivă şi/sau o opinie legală în ceea ce priveşte 
legislaţia din România aplicabilă debitorului.  
În egală măsură, prezentul Raport porneşte de la premisa că datele şi informaţiile deținute de către administratorul 
judiciar sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte 
activitatea desfășurată de societatea ZZC Lucian SRL anterior datei de 21.04.2021 – data deschiderii procedurii 
generale de insolvenţă. 
Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul acestuia. 
I. Prezentarea societăţii debitoare: 
I.1. Identificarea societăţii debitoare 
Societatea ZZC Lucian SRL a fost înfiinţată în anul 2015, atribuindu-se codul unic de înregistrare 34810486 şi 
înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J16/778/2021. Sediul social al 
debitorului: Municipiul Craiova, str. General Mihail Cerchez , nr. 1, bloc G3, scara 1, ap. 45, jud. Dolj, conform 
contractului de comodat nr. 1 din data de 01.03.2021, cu o durată de 50 ani, până la data de 01.03.2071. 
I.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Capitalul social al societății debitoare ZZC Lucian SRL este în valoare totală de 200 lei, integral vărsat, de tip autohton. 
Structura capitalului social al ZZC Lucian SRL este prezentată astfel: 
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• Sanda L. D., în calitate de asociat, deținând un aport la capitalul social în cuantum de 200 lei (20 părți sociale), 
integral vărsat, respectiv cota de participare la beneficii și pierderi: 100%/100%; 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 53400/22.07.2021 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului 
(depusă la dosarul cauzei), administratorul societății debitoare ZZC Lucian SRL este dl. Sanda L. D., avand puteri 
depline de reprezentare si administrare a societatii, cu o durată a mandatului nelimitată, data numirii 22.07.2015.  
I.3. Obiectul principal de activitate 
Obiectul principal de activitate al societăţii este „Transporturi rutiere de mărfuri”, cod CAEN 4941. 
I.4. Istoricul societăţii debitoare ZZC Lucian SRL 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4250/14.VIII.2015 - Extras al Rezolutiei nr. 
5876/23.07.2015, In baza cererii nr. 16608 din data 22.07.2015 si a actelor doveditoare depuse, directorul la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea 
societatii:  
- denumire: ZZC Lucian - S.R.L.  
- forma juridica: Societate cu Raspundere Limitata  
- cod unic de inregistrare: 34810486 - numar de ordine in registrul comertului: J38/428/2015 
- sediul social: Oras Balcesti, strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 15, bloc A.2.BIS, scara A, etaj 2, ap. 7, judetul Valcea  
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 494 - Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare  
- activitate principala: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri  
- capital social: 200 RON, integral varsat, data varsarii: 22.07.2015, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare  
- fondatori: 1. Sanda L. D..  
- administrator: 1. Sanda L. D..  
- durata de functionare: nedeterminata; 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1824/6.V.2021 – Decizia nr. 1 din data de 
10.03.2021, asociatul unic dl Sanda L. D., reprezentand 100% capitalul social, decid: 1. Se schimba sediul social la 
adresa: Craiova, str. Gral Mihail Cerchez nr. 1, bl. G3, sc. 1, ap. 45, jud. Dolj. 
II. Analiza situaţiei patrimoniale și a performanțelor financiare  
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate pe baza înscrisurilor 
depuse la dosarul cauzei, documentele financiar-contabile ale debitorului ZZC Lucian SRL puse la dispoziție de către 
fostul administrator judiciar provizoriu, respectiv datele publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
Referitor la neținerea contabilității societății ZZC Lucian SRL de către administratorul Sanda L. D. în conformitate cu 
normele legale: 
Cu privire la obligația admnistratorului dl. Sanda L. D. de a ține contabilitatea societății debitoare ZZC Lucian SRL, 
menționăm următoarele: 
- Art. 73 alin. (1) lit. c) și e) din Legea societăților nr. 31/1990 modificată, prevede „(1) Administratorii sunt solidar 
răspunzători față de societate pentru: […] c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; […] e) stricta 
îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.”. 
- Art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, 
regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au 
obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi.” 
- Art. 2 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, 
evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor 
obținute din activitatea persoanelor prevăzute la art. 1.  În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea 
cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța 
financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în 
relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți 
utilizatori.” 
- Art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „ (1) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității 
la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, […] 
- Art. 21 din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-
inventar și Cartea mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor 
elaborate de Ministerul Finanțelor Publice - Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-
contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015.” 
- Art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în 
momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ. 
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-
au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.” 
Prin urmare, administratorul dl. Sanda L. D. are obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea societăţii debitoare 
ZZC Lucian SRL, în conformitate cu normele legale în vigoare. 
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Referitor la nepredarea de către administratorul dl. Sanda L. D. a documentelor financiar-contabile ale societății 
debitoare către administratorul judiciar: 
Conform disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: 
„(1) 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, precum și lista cuprinzând plățile efectuate în 
ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii 
procedurii, sub sancțiunea ridicării dreptului de administrare.” 
Prin urmare, conform disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul societății debitoare ZZC Lucian SRL 
dl. Sanda L. D. are obligaţia de a preda administratorului judiciar toate documentele financiar-contabile ale debitoarei. 
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”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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). 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Administratorul judiciar a comunicat către administratorul special Sanda L. D. adresa nr. 1111/16.03.2022 (trimisă către 
acesta prin e-mail) prin care a solicitat comunicarea documentelor financiar-contabile ale debitorului ZZC Lucian SRL: 
„Având în vedere faptul că, societatea ZZC Lucian SRL se află în perioada de observație, respectiv dreptul de 
administrare nu a fost ridicat, revenim la solicitările anterior comunicate prin notificarea nr. 4734/12.11.2021, adresa nr. 
4949/24.11.2021 și nr. 5500/15.12.2021 și, în temeiul dispozițiile Legii nr. 85/2014 anterior menționate, vă solicităm 
respectuos să ne comunicați următoarele documente financiar-contabile ale societății ZZC Lucian SRL (semnate de 
către administratorul statutar și persoana care le-a întocmit): 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020-decembrie 2020; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2021-decembrie 2021; 
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- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2022-februarie 2022; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020-decembrie 2020; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2021-decembrie 2021; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2022-februarie 2022; 
- Registrul de casă aferent perioadei ianuarie 2020-decembrie 2020; 
- Registrul de casă aferent perioadei ianuarie 2021-decembrie 2021; 
- Registrul de casă aferent perioadei ianuarie 2022-februarie 2022; 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020; 
- Fișa imobilizărilor la data de 30.04.2021; 
- 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); 
- Lista cuprinzând toate încasările, plățile și compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și 
valorii acestora, precum și a datelor de identificare a cocontractanților, conform art. 84 alin. (1) din Legea nr. 85/2014; 
- Raportările întocmite de către administratorul special privind toate operațiunile efectuate după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență, care menționează și faptul că au fost verificate și că sunt îndeplinite condițiile privind 
realitatea și oportunitatea operațiunilor juridice supuse avizării, conform art. 5 pct. 66 din Legea nr. 85/2014”. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
Până în prezent, 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. 
De asemenea, administratorul special dl. Sanda L. D. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar cu privire la 
prezentarea bunurilor din averea debitorului în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 
85/2014. 
Administratorul special dl. Sanda L. D. desfășoară în continuare activitate economice în numele persoanei juridice ZZC 
Lucian SRL fără avizul administratorului judiciar, utilizând în interes personal resursele materiale și financiare ale 
societății debitoare. 
Referitor la mijloacele de transport existente în patrimoniul și gestiunea societății debitoare: 
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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- 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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- 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.  
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. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
 
Menționăm faptul că, 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 
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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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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. (dovezi depuse 
la dosarul cauzei) 
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. (dovezi depuse 
la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile nr. VLBL_DEX_ 1247-2021 din 12.03.2021 
întocmit de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea prin Serviciul Fiscal Orășănesc Bălcești, având în 
vedere neachitarea de către societatea debitoare ZZC Lucian SRL a obligațiilor fiscale în valoare de 1.717.743 lei, 
executorii fiscali au procedat la aplicarea sechestru asupra următoarelor bunuri mobile din averea debitorului ZZC 
Lucian SRL: 

Denumire bun 
Mențiuni privind măsurile spre 

neschimbare dispuse 

Mențiuni privind custodia 
Valoarea 
(exclusiv 

TVA) (lei) 
Numele, prenumele și 

adresa persoanei 
căreia i s-au lăsat 

bunurile în custodie 

Locul de depozitare  

Autotractor MAN, VL-10-
ZZC, Serie șasiu 
WMA10XZZBEW199269 

Bunul va fi administrat de d-l Sanda L. 
D. care răspunde de păstrarea și 
conservarea în stare de funcționare 

Sanda L. D. 

Bunul nu se află la sediu. 
Prestează activității de 
transport în cadrul statelor 
UE. 

136.842 

Autotractor MAN, VL-09-
ZZC, Serie șasiu 
WMA06XZZ9EW189389 

Bunul va fi administrat de d-l Sanda L. 
D. care răspunde de păstrarea și 
conservarea în stare de funcționare 

Sanda L. D. 

Bunul nu se află la sediu. 
Prestează activității de 
transport în cadrul statelor 
UE. 

136.842 



6 
 

Autotractor MAN VL-03-
ZZC, Serie șasiu 
WMA06XZZ0EM655285 

Bunul va fi administrat de d-l Sanda L. 
D. care răspunde de păstrarea și 
conservarea în stare de funcționare 

Sanda L. D. 
Bunul nu se află la sediu. 
Prestează activității de 
transport în cadrul statelor 
UE. 

136.842 

Autotractor MAN VL-07-
ZZC, Serie șasiu 
WMA06XZZ8EW189285 

Bunul va fi administrat de d-l Sanda L. 
D. care răspunde de păstrarea și 
conservarea în stare de funcționare 

Sanda L. D. Bunul nu se află la sediu. 
Prestează activității de 
transport în cadrul statelor 
UE. 

136.842 

Autotractor MAN VL-04-
ZZC, Serie șasiu 
WMA06XZZ3EM655510 

Bunul va fi administrat de d-l Sanda L. 
D. care răspunde de păstrarea și 
conservarea în stare de funcționare 

Sanda L. D. 
Bunul nu se află la sediu. 
Prestează activității de 
transport în cadrul statelor 
UE. 

136.842 

Semiremorcă Krone Serie 
șasiu 
WKESD000000546456 

Bunul va fi administrat de d-l Sanda L. 
D. care răspunde de păstrarea și 
conservarea în stare de funcționare 

Sanda L. D. 
Bunul nu se află la sediu. 
Prestează activității de 
transport în cadrul statelor 
UE. 

23.452 

Semiremorcă Schmitz, 
Serie șasiu 
WSM00000003146774 

Bunul va fi administrat de d-l Sanda L. 
D. care răspunde de păstrarea și 
conservarea în stare de funcționare 

Sanda L. D. 
Bunul nu se află la sediu. 
Prestează activității de 
transport în cadrul statelor 
UE. 

23.452 

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.. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până în prezent, Inspectoratul De Poliție Al Județului Dolj prin Serviciul De Investigații Criminale nu a răspuns 
solicitărilor administratorului judiciar. 
Până în prezent, administratorul dl. Sanda L. D. nu a prezentat mijloacele de transport, aflate sub sechestru, din averea 
debitorului ZZC Lucian SRL administratorului judiciar, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din 
Legea nr. 85/2014. 
Referitor la activele existente în averea societății debitoare: 
Conform balanței de verificare aferentă lunii martie 2021 (anexată cererii de deschidere a procedurii insolvenței 
formulată de către debitor, depusă la dosarul cauzei), la data de 31.03.2021 debitorul ZZC Lucian SRL înregistrează 
următoarele active: 
- echipamente tehnologice – 17.451,06 lei; 
- mijloace de transport – 593.373,00 lei; 
- alte creanțe imobilizare (garanții) – 25.780,00 lei; 
- creanțe-clienți – 121.969,88 lei; 
- sume în curs de decontare de încasat – 1.614,78 lei; 
- numerar în casierie și disponibilități bănești în conturi bancare – 329,22 lei; 
Menționăm faptul că, 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; 
- Centrală termică pe lemne Woody Active WBS 110kW. 
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Până în prezent, administratorul dl. Sanda L. D. nu a prezentat bunurile din averea debitorului ZZC Lucian SRL 
administratorului judiciar, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
Referitor la mijloacele de transport sustrase din patrimoniul societății debitoare: 
Conform balanței de verificare aferentă lunii martie 2021 (anexată cererii de deschidere a procedurii insolvenței 
formulată de către debitor, depusă la dosarul cauzei), la data de 01.01.2021 debitorul ZZC Lucian SRL înregistrează 
mijloace de transport în valoare de 864.116,39 lei. 
În perioada 01.01.2022-28.02.2022, societatea debitoare prin administratorul Sanda L. D. a înregistrat scoaterea din 
evidență a mijloacelor de transport în valoare de 270.743,00 lei, respectiv cheltuieli cu valoarea neamortizată a 
mijlocului de transport  
Conform Fișei de cont 2133 Mijloace de transport aferentă lunii martie 2021 (anexată cererii de deschidere a procedurii 
insolvenței formulată de către debitor, depusă la dosarul cauzei), în luna februarie 2021, administratorul dl. Sanda L. C. 
a înregistrat în evidențele contabile autovehiculul seria șasiu WDD222135A360480 în valoare de 270.743,39 lei 
(achiziționat de la Autodrom Gekeler, Germania). 
Conform Facturii fiscale nr. 09569 din data de 04.02.2021 emisă de Autodrom Gekeler & Hahn Kraftfahrzeughandels-
GmbH (comunicată subscrisei de către creditorul bugetar), debitorul ZZC Lucian SRL a achiziționat mijlocul de 
transport marca Mercedes-Benz, serie șasiu WDD2221351A360480, tip S 400d 4M L, capacitate cilindrică 2125 cmc, 
250 CP, la prețul de 55.546,22 EURO, echivalent a 270.743,39 lei (la cursul valutar de 4,8742 lei/km). 
În aceeași lună – februarie 2021, administratorul dl. Sanda L. C. a înregistrat scoaterea din evidențele contabile a 
autovehiculului seria șasiu WDD222135A360480 în valoare de 270.743,39 lei. 
Conform facturii fiscale seria LUC nr. 76 din data de 08.02.2021, debitorul ZZC Lucian SRL prin administratorul 
Sanda L. D. a vândut către persoana fizică Grigorie I. A. mijlocul de transport Mercedes-Benz, serie șasiu 
WDD2221351A360480, tip S 400d 4M L, capacitate cilindrică 2125 cmc, la prețul de 271.027 lei exclusiv TVA, 
respectiv 322.522,13 lei. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii martie 2021, administratorul dl. Sanda L. C. a înregistrat venituri din 
vânzarea autovehicului seria șasiu WDD222135A360480 de 271.027,00 lei, în condițiile în care cheltuielile determinate 
de vânzarea mijlocului de transport au fost de 270.743,39 lei. 
Referitor la dividendele plătite asociatului Sanda L. D. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii martie 2021 (anexată cererii de deschidere a procedurii insolvenței 
formulată de către debitor, depusă la dosarul cauzei), în perioada 01.01.2022-31.03.2021, administratorul staturar dl. 
Sanda L. D. (având și calitatea de asociat unic) a distribuit profitul în valoare de 887.047,00 lei sub formă de dividende, 
din care au fost plătite dividende nete în valoare de 842.694,65 lei. 
Menționăm faptul că, din impozitul pe dividende în valoare de 44.353 lei a fost achitat doar impozitul în valoare de 
33.125 lei, respectiv impozitul în valoare de 11.228,00 lei nu a fost achitat. 
Conform Fișei de cont 5121.20 Disponibil în lei BCR (anexată cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată 
de către debitor, depusă la dosarul cauzei), în perioada februarie 2022 – martie 2022, administratorul staturar dl. Sanda 
L. D. (având și calitatea de asociat unic) a retras disponibilități bănești în sumă totală de 815.694,00 lei sub formă de 
dividende, astfel: 

Data Suma retrasă 
19.02.2021 47,000.00 lei 
20.02.2021 46,500.00 lei 
21.02.2021 46,000.00 lei 
22.02.2021 46,500.00 lei 
23.02.2021 100,000.00 lei 
23.02.2021 18,000.00 lei 
24.02.2021 47,500.00 lei 
24.02.2021 49,000.00 lei 
25.02.2021 47,800.00 lei 
25.02.2021 158,000.00 lei 
26.02.2021 41,000.00 lei 
28.02.2021 46,000.00 lei 
01.03.2021 3,000.00 lei 
13.03.2021 14,000.00 lei 
14.03.2021 105,394.00 lei 
Total sume retrase din conturi 
bancare sub formă de dividende 
plătite 815,694.00 lei 

Conform Tabelului definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului ZZC Lucian SRL nr. 
1109/16.03.2022 publicat în BPI nr. 4798/17.03.2022, pasivul societății la data deschiderii procedurii generale de 
insolvență (21.04.2021) este în valoare totală de 3,910,218.00 lei. 
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. 
Conform Listei cu conturile bancare ale societății ZZC Lucian SRL și băncile la care sunt deschise (anexată cererii de 
deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitor), la data de 31.03.2021 debitorul înregistrează doar 64,96 lei 
disponibilități bănești în conturi bancare. 
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Din cuprinsul Raportului de inspecție fiscală nr. F_DJ 237/18.06.2021 și Deciziei de impunere nr. F_DJ 240/18.06.2021 
emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj, se reține: 
„Pentru munca prestata, SC ZZC LUCIAN SRL a acordat salariatilor sume de bani după cum urmeaza: 
- suma înscrisa in statul de plata reprezentând salariul de baza lunar conform contractelor individuale de munca stabilit 
la nivelul salariului minim pe economie din Romania, pentru care au fost calculate si virate impozitul pe veniturile din 
salarii si contribuțiile sociale aferente; 
- diverse sume in euro considerate de societate indemnizații de delegare - diurne. Aceste sume, considerabil mai mari 
decât salariile din statele de salarii, sunt înregistrate de societate in ct. 625 „Cheltuieli cu deplasări, detasari si 
transferări”, pentru acestea nefiind calculate, înregistrate si declarate impozit pe veniturile din salarii si contribuții 
sociale aferente. 
Organele de inspecție fiscala au retinut ca veniturile șoferilor în cauza sunt in concordanta cu salariul minim din tarile 
comunitare, in care isi desfasoara activitatea, insa doar datorita faptului ca incaseaza sume de bani cu titlu de diurna. 
In ceea ce privește detașarea in accepțiunea Codului Muncii, nu este aplicabila in situația de fata deoarece aceasta 
presupune ca drepturile cuvenite salariatului sa fie acordate de angajatorul la care s-a dispus detașarea (conform art. 47 
din Legea 53/2003). in speța societățile din Belgia, ori plata tuturor drepturilor s-a efectuat de SC ZZC Lucian SRL. Se 
constata astfel ca societatea a aplicat in mod eronat prevederile art. 43 din Legea 53/2003 privind Codul muncii, 
transformând caracterul temporar al delegării intr-o situație de permanenta, fiind denaturata in totalitate noțiunea de 
„delegare” asa cum a fost gandita de legiuitor. 
Neavand un loc de munca permanent in Romania, salariatii SC ZZC Lucian SRL nu pot beneficia de indemnizația de 
delegare intrucat aceștia nu s-au aflat in realitate in situația de a fi delegați de la locul lor de munca din Romania in 
Belgia. 
Astfel, sumele acordate salariatilor sub forma de diurna, in fapt constituie un drept de natura salariala deoarece se 
identifica cu indemnizația de detașare astfel cum este reglementata de Legea nr.16/2017 privind detașarea salariatilor în 
cadrul prestrii de servicii transnaționale. 
Având in vedere cele de mai sus, echipa de inspecție fiscala apreciaza ca SC ZZC Lucian SRL a acordat formal 
angajatilor sume de bani sub forma indemnizațiilor de deplasare care reprezintă in fapt remunerație primita de salariați 
pentru munca prestata in străinătate in funcție de efortul propriu al fiecăruia, acestea reprezentând in fapt venituri de 
natura salariala sau asimilate salariilor care se includ in baza de impozitare pentru impozitul pe veniturile din salarii si 
pentru contribuții sociale. In lipsa unui loc de munca obișnuit in Romania, nu se justifica măsură delegării personalului 
in Belgia in accepțiunea Art. 43 din Legea 53/2003 privind Codul muncii. 
Recalcularea si stabilirea bazei impozabile s-a efectuat pe baza datelor furnizate de societate (state de salarii, registre de 
casa, extrase de cont, centralizatoare, balanțe de verificare, etc). Astfel, urmare celor prezentate mai sus, organele de 
inspecție fiscala au stabilit in sarcina contribuabilului, pentru perioada 01.01.2021 - 30.04.2021, obligații de plata 
suplimentare reprezentând: contribuție individuala de asigurări sociale reținuta de la asigurați in suma totala de 55.670 
lei, aferent unei baze impozabile suplimentare de 222.682 lei; contribuție pentru asigurări de sanatate reținuta de la 
asigurați in suma totala de 22.268 lei, aferent unei baze impozabile suplimentare de 222.682 lei; contribuție asiguratorie 
pentru munca in suma totala de 5.010 lei, aferent unei baze impozabile suplimentare de 222.682 lei; impozit pe venitul 
din salarii in suma totala de 15.149 lei, aferent unei baze impozabile suplimentare de 151.490 lei”. (Anexa 1) 
III. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 
Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 
• sustragerea de către administratorul Sanda L. D. (având calitatea de custode) a mijloacelor de transport din averea 
debitorului ZZC Lucian SRL, aflat sub sechestrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea în valoare totală 
de 731.112 lei reprezentând: 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; 
• retragerea disponibilităților bănești din conturile bancare ale societății debitoare de către administratorul Sanda L. D. 
în valoare de 842.694,65 lei sub formă de distribuiri de dividende în perioada ianuarie 2021-martie 2021; 
• sustragerea de către administratorul dl. Sanda L. D. a activelor din averea debitorului de la urmărirea creditorilor: 
echipamente tehnologice – 17.451,06 lei; mijloace de transport – 593.373,00 lei; alte creanțe imobilizare (garanții) – 
25.780,00 lei; creanțe-clienți – 121.969,88 lei; sume în curs de decontare de încasat – 1.614,78 lei; numerar în casierie 
și disponibilități bănești în conturi bancare – 329,22 lei; 
• utilizarea în interesul personal al administratorului dl. Sanda L. D. a activelor din averea debitorului ZZC Lucian SRL 
existente la data de 31.03.2021: echipamente tehnologice – 17.451,06 lei; mijloace de transport – 593.373,00 lei; alte 
creanțe imobilizare (garanții) – 25.780,00 lei; creanțe-clienți – 121.969,88 lei; sume în curs de decontare de încasat – 
1.614,78 lei; numerar în casierie și disponibilități bănești în conturi bancare – 329,22 lei; 
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• sustragerea de către administratorul Sanda L. D. a mijlocului de transport marca Mercedes-Benz, serie șasiu 
WDD2221351A360480, tip S 400d 4M L, capacitate cilindrică 2125 cmc, 250 CP din averea debitorului de la 
urmărirea creditorilor; 
• continuarea activității economice a debitorului Sanda L. D. care ducea în mod vădit la starea de încetare de plăți, de 
către administratorul dl. Sanda L. D.;  
• nepredarea de către administratorul dl. Sanda L. D. a documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de către debitoarea ZZ Lucian SRL; 
• neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea de către administratorul dl. Sanda L. D. a prilejuit pierderea de 
informaţii contabile, respectiv evidenţa clară a debitorilor societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în 
vederea recuperării creanţelor datorate, prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea 
patrimoniului debitoarei. 
Menționăm faptul că ne rezervăm dreptul de a reveni asupra acestor concluzii în măsura în care vom identifica 
informaţii noi pe parcusul desfăşurării procedurii de insolvență. 
IV. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii 
Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de către societatea debitoare în cadrul termenului de 2 ani anteriori 
deschiderii procedurii de insolvenţă, precum şi sub aspectul transferurilor patrimoniale sau a plăţilor efectuate în cele 6 
luni anterioare deschiderii procedurii, menţionăm că până la data prezentei, documentele contabile nu au fost puse la 
dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, astfel că, administratorul judiciar nu a reuşit să identifice acte juridice 
pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
V. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 
Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitoarei este 
reglementată de art. 169 din Legea nr. 85/2014. Potrivit acestui text legal, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a 
pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere 
şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a 
debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 
-  au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane: Activitatea de 
folosire a bunurilor sau a creditului societăţii debitoare în interesul propriu sau în cel al unei alte persoane, fizice sau 
juridice, presupune savârşirea acelor fapte ilicite prin care se deturnează utilizarea bunurilor şi fondurilor băneşti ale 
societăţii de la scopul lor firesc, într-o utilizare frauduloasă, respectiv în interes propriu sau în interesul unei terţe 
persoane. Spre exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite, următoarele: încheierea unui contract de închiriere 
referitor la un bun al persoanei juridice cu plata unei chirii reduse sub preţul pieţei, fără să existe pentru acest fapt 
motive justificative; încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare către persoane afiliate sub preţul pieţei; plata unor 
dividende fictive, dobândirea repetată a acţiunilor aparţinând unei alte societăţi sau bunuri ale acesteia peste preţul 
pieţei, fără ca pentru aceasta să existe motive serioase; utilizarea sumelor de numerar din caserie în interes personal; 
existenţa de avansuri de trezorerie cu o vechime mai mare de 120 zile; nerespectarea destinaţiei creditelor bancare 
contractate de către societate; modul de justificare, în interes personal şi nu al activităţii economice, a cheltuielilor 
privind mijloacele de transport, telefoanele mobile, deplasările în străinătate, cheltuielile de protocol, etc.  
Având în vedere aspecte identificate, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar dl. Sanda L. D. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 85/2014. 
-  au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice: Prin efectuarea unor acte în interes 
personal sub acoperirea persoanei juridice se înţelege efectuarea acelor fapte ilicite prin care patrimoniul societăţii este 
folosit în scopul obţinerii de beneficii în interes propriu, şi nu în interesul societăţii. Intră în această categorie de fapte 
următoarele: obţinerea unui împrumut bancar, de către unul dintre membrii organelor de conducere şi/sau de către alte 
persoane, în folosul propriu, pentru care s-a garantat cu bunurile societăţii sau efectuarea unor acte de comerț în interes 
propriu, a căror executare a fost garantată cu bunurile societăţii.  
Administratorul judiciar nu a sesizat elemente incidente, urmare analizei documentelor financiar-contabile puse la 
dispoziția administratorului judiciar. 
- au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăţi: Prin dispunerea de a continua în interes personal efectuarea unor activităţi comerciale care duceau în mod vădit la 
starea de insolvenţă, se înţelege acel ansamblu de activităţi care, deşi sunt vădit prejudiciabile, din punct de vedere 
financiar, pentru patrimoniul societăţii, sunt continuate în mod conştient şi voit de membrii organelor de conducere, cu 
scopul de a obţine câştiguri personale. Intră în această categorie fapte precum: încheierea unui contract cu unul dintre 
membrii organelor de conducere sau cu o rudă apropiată a acesteia ori cu o societate controlată de una dintre aceste 
persoane, în care prestaţia acesteia din urmă este vădit disproporţionată faţă de prestaţiile societăţii la care persoana 
responsabilă este membru al organelor de conducere.  
Având în vedere aspecte identificate, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar dl. Sanda L. D. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 85/2014. 
- au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea: Prin fapte de ţinere a unei contabilităţi fictive, dosirea unor documente contabile sau neţinerea 
contabilităţii în conformitate cu prevederile legale se înţelege săvârşirea acelor fapte ilicite prin care se încalcă 
reglementările imperative ale Legii contabilităţii, indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni, contravenţii sau simple 
delicte civile. Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, crează o prezumţie relativă a neţinerii 



10 
 

contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare 
de plăţi. De regulă, se au în vedere: regularitatea ţinerii registrelor contabile obligatorii, depunerea declaraţiilor fiscale, 
situaţiilor financiare anuale/semestriale etc., rapoartele cenzorilor şi/sau auditorilor, procesele verbale de control ale 
organelor fiscale, existenţa contabilităţii de gestiune, evidenţa contabilă analitică. Art. 73 din Legea nr. 31/1990 
modificată şi republicată lit. c) şi e) prevede “obligaţia administratorului societar de a ţine registrele prevăzute de lege şi 
de a urmări efectuarea corectă a evidenţelor şi menţiunilor din aceste documente” precum şi “stricta îndeplinire a 
îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impune”. Precizăm că, în accepţiunea Legii nr.  31/1990, evidenţele 
prevăzute de lege se referă la art. 219 din Legea Contabilităţii nr. 82/1991, care prevede că principalele registre 
obligatorii ce se folosesc în contabilitate sunt: registrul jurnal; registrul inventar; registrul cartea mare. Conform art. 11 
alin. 1 din Legea 82/1991 privind organizarea contabilităţii „Răspunderea pentru organizarea şi conducerea 
contabilităţii la societăţiile comerciale revin administratorului”. Totodată, Legea nr. 85/2014, la art. 169 lit. d) statuază 
că membrii organelor de conducere (în speţă administratorul statutar) ce „au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să 
dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea.” se fac vinovaţi de aducerea 
persoanei juridice în imposibilitate de plată, astfel existând posibilitatea atragerii răspunderii patrimoniale a acestora în 
vederea acoperii prejudiciului cauzat creditorilor de bună-credinţă. 
Având în vedere aspecte identificate, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar dl. Sanda L. D. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014. 
- au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia: Prin faptele 
de deturnare sau ascundere a unei părţi din activul persoanei juridice vom înțelege acele fapte ilicite de natură contabilă 
prin care o parte a activului sau anumite bunuri individual determinate sunt deturnate de la destinația lor normală ori 
sunt ascunse terților. Intră în această categorie faptele ilicite, prin care se realizează dispariția unor acte contabile 
justificative, falsificarea unor acte contabile în sensul modificării destinației bunului sau al naturii bunului intrat în 
patrimoniul societății etc. Prin mărirea, în mod fictiv, a pasivului înțelegem orice fapte ilicite de natură contabilă prin 
care se mărește în mod fictiv pasivul patrimonial al persoanei juridice. Intră în această categorie de fapte ilicite: 
falsificarea registrelor contabile prin introducerea unor obligații inexistente sau păstrarea unor datorii deja plătite. Cu 
ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, de regulă se verifică: inventarul realizat la preluarea administrării 
societății/la desemnare, comparativ cu evidența contabilă a mijloacelor fixe, stocurilor etc., vânzările/casările de 
mijloace fixe din ultimii ani, motivele diferențelor dintre tabelul de creanțe și evidența contabilă a 
creditorilor/furnizorilor.  
Având în vedere aspecte identificate, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului dl. Sanda L. D. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014. 
- au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi: Prin 
faptele de folosire a unor mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării 
de plăți, se înțelege săvârșirea acelor fapte prin care membrii organelor de conducere, în vederea evitării sau amânării 
declanșării procedurii insolvenței, folosesc mijloace în care prestația societății conduse de aceștia este în mod vădit 
disproporționat de mare față de cea oferită în schimb. Cu titlu de exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite orice 
împrumut de sume contractat în condiții mai oneroase decât condițiile pieței (de exemplu la o dobânda mult mai ridicată 
decât cea de pe piaţă). Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, practicianul în insolvență verifică: ratele 
dobânzilor la creditele angajate de societate, comparativ cu dobânda pieței; respectarea normelor bancare de 
creditare/prudentiale; veniturile conducătorilor în această perioadă.  
Administratorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol, din analiza documentelor 
financiar-contabile puse la dispoziția administratorului judiciar. 
- în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna 
celorlalţi creditori: Această categorie de fapte ilicite include ansamblul faptelor prin care membrii organelor de 
conducere, în luna precedentă ajungerii debitoarei în stare de insolvență, plătind sau dispunând plata cu preferință a unui 
creditor, au creat în dauna celorlalți creditori un dezavantaj. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, 
practicianul în insolvență verifică: dacă plățile din luna anterioară au fost făcute față de furnizorii de utilități, condiție 
esențială pentru menținerea în activitate a societății, respectiv dacă sumele plătite altor furnizori comparativ cu graficul 
scadențelor/clauzele contractuale/etc.  
Nu s-au identificat operațiuni în care acest articol să fie incident din analiza documentelor financiar-contabile puse la 
dispoziția administratorul judiciar. 
Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, împrejurare sau situaţie care ne-a fost ascunsă, nu vom 
ezita în informarea adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale la care avem dreptul. 
VI.  Posibilitatea reală de reorganizare a debitorului ZZC Lucian SRL 
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”. 



11 
 

 
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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL din data de 29.12.2021, ora 10.00 au fost 
prezenți/ au comunicat voturi prin corespondență următorii creditori: 
1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj – 
creditor care deține un procent total de 91,574% (creanță garantată – 21,113% și creanță bugetară – 70,461%) 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, a comunicat vot cu nr. DIG-18700/15.12.2021 prin poștă în data 
de 20.12.2021. 
2. Banca Comercială Română SA prin reprezentant convențional SCA Stoica & Asociații – creditor chirografar ce 
deține un procent total de 8,098% 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, a comunicat vot prin e-mail în 
data de 29.12.2021. 
Confrom Procesului-verbal nr. 5777/29.12.2021, publicat în BPI nr. 22022/30.12.2021, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL din data de 29.12.2021, ora 10:00 a hotărât: 
1. Având în vedere prevederile art. 138 alin. (4) și art. 139 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014, 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, nu a fost acceptat, întrucât cele 2 (două) din cele 4 (patru) categorii de 
creanțe nu au acceptat Planul de reorganizare a activității debitorului ZZC Lucian SRL, respectiv 91,574% din totalul 
valoric al masei credale nu a acceptat planul de reorganizare. 
Procesul-verbal nr. 5777/29.12.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului ZZC Lucian SRL din data de 
29.12.2021, ora 10:00, nu a fost contestat de către niciun subiect de drept conform disp. art. 48 alin. (7) 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), 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;”, 
administratorul judiciar a solicitat Onoratului Tribunal ca prin hotărârea pe care 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 obligației 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 
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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.  


