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Notificare privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului Wood Plant SRL 
Nr.: 4104 Data emiterii: 14.10.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1322/112/2021; Tribunal Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Moldovan Liana Cristina. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. 

3.1. Debitor: Wood Plant SRL, cod de identificare fiscală: RO 3091550; Sediul social: localitatea Lechința, nr. 264, jud. 

Bistrița-Năsăud; Număr de ordine în registrul comerţului J06/1105/1992. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

4. 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. 

5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Wood Plant SRL, conform 

Sentinței civile nr. 352/2021 din data de 24.09.2021 pronunțată în dosarul nr. 1322/112/2021 de Tribunalul Bistrița-

Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 92  alin. (2) teza II din Legea nr. 

85/2014 notifică: 

Creditorii societății debitoare Wood Plant SRL, din care: 

- Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-

Năsăud; 

Spre știința: 

- Asociatului unic și administratorului societar Sipos D. M.; 

Având în vedere următoarele considerente: 

- debitorul Wood Plant SRLnu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare 

în vederea reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014; 

- din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 

financiare, respectiv anul 2020 rezultă că societatea Wood Plant SRL nu are o structură economico – financiară care să-

i permită continuarea activității economice; 

- debitorul Wood Plant SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 

• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 

• administratorul nu poate fi găsit, 

în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar 

formulează propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului Wood Plant SRL. 

Conform disp. art. 92 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Judecătorul-sindic supune propunerea prevăzută la alin. (2), 

privind intrarea în faliment a debitorului în procedura simplificată, dezbaterii părților în ședință publică, în maximum 

15 zile de la primirea raportului administratorului judiciar”. 

Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare 

pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale, conform art. 75 din Legea nr. 85/2014. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


