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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.: 4102 Din data de 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. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Wood Plant SRL, în 
anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Wood Plant SRL  

Număr dosar 1322/112/2021; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Moldovan Liana Cristina 
Temei juridic art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Wood Plant SRL 
1. Date generale privind debitorul Wood Plant SRL 
Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bistrița-Năsăud, obţinând informaţii referitoare la datele de identificare a societăţii, structura capitalului social, 
administatorii statutari şi obiectul principal de activitate. 
 Astfel, societatea Wood Plant SRL (denumire inițială Hanovi SRL) a fost înfiinţată în anul 1992, atribuindu-se codul 
unic de înregistrare 3091550 şi înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub 
nr. J06/1105/1992.  
Sediul social al debitorului: Sat Lechința, Comuna Lechința, nr. 264, jud. Bistrița-Năsăud. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 829/26.II.2016 – Decizia din data de 
09.02.2016 a asociatului unic al societății Hanovi SRL, Han N., detinand un numar de 20 parti sociale, reprezentand 
100% capitalul social al societatii, a hotărâr:  
Art. 1. Modificarea denumirii societatii din Hanovi - S.R.L. in Wood Plant - S.R.L.  
Art. 2. Schimbarea sediului social in satul Lechinta, com. Lechinta nr. 264, jud. Bistrita-Nasaud.  
Art. 3. Obiectul principal de activitate va fi: 3109 - Fabricarea de mobila n.c.a.  
Art. 4. Se completeaza obiectul secundar cu urmatoarele activitati: 0125 - Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, 
capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi; 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din 
pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite; 4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor; 4671 - Comert cu 
ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate; 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si 
resturilor; 4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; 4799 - Comert cu 
amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor.  
Art. 5. Se coopteaza in societate dl Sipos D. M..  
Art. 6. Se majoreaza capitalul social al societatii de la suma de 205 lei, in numerar, la suma de 300 lei, in numerar, cu 
suma de 95 lei, in numerar, reprezentand aportul asociatilor astfel: - asociatul HAN N., cu suma de 5 lei, - asociatul nou 
cooptat, Sipos D. M., cu suma de 90 lei.  
Art. 7. Se modifica valoarea unei parti sociale de la 20,5 lei la 10 lei.  
Art. 8. Ca urmare a majorarii capitalului si a schimbarii valorii nominale a partilor sociale, asociatii si structura 
capitalului societatii sunt urmatoarele: - Han N. - detinand 210 lei, reprezentand 21 parti sociale, cu valoare nominala de 
10 lei (70%); - Sipos D. M. - detinand 90 lei, reprezentand 9 parti sociale, cu valoare nominala de 10 lei (30%). 
Asociatii participa la beneficii si pierderi proportional cu aportul la capitalul social.  
Art. 9. Se precizeaza datele de identificare ale asociatului Han N. astfel: -. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 679/1.III.2017 – Hotărârea Adunării Generale 
a Asociaților societății Wood Plant SRL din data de 03.02.2017, Adunarea generala, in prezenta asociatilor: Sipos D. 
M., detinand 30% din capitalul social al societatii si Han N., detinand 70% din capitalul social al societatii, in 
unanimitate, a hotărât:  
Art. 1. In temeiul art. 202 si 204 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si a Contractului de cesiune din data de 03.02.2017, asociatii aproba cesiunea de parti sociale, conform 
contractului de cesiune mai sus mentionat.  
Art. 2. Urmare cesiunii intervenite intre parti, elementele actului constitutiv care se modifica sunt: - asociatul unic este 
Sipos D. M., care detine 300 lei, reprezentand 30 parti sociale, cu valoarea nominala de 10 lei. Cota de participare la 
beneficii si pierderi este de 100% a asociatului unic;  
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Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv raman neschimbate. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 1378771/13.07.2021 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului 
(depusă la dosarul cauzei), capitalul social subscris al debitoarei Wood Plant SRL este în valoare de 300 lei, 
reprezentând 30 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, integral vărsat de către asociatul unic dl. Sipos D. M., cota de 
participare la beneficii și pierderi: 100%/100%. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 1378771/13.07.2021 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului 
(depusă la dosarul cauzei), administratorul societății Wood Plant SRL este dl. Sipos D. M., data numirii în funcție: 
16.02.2016, cu o durată a mandatului de 50 de ani, data expirării mandatului: 16.02.2066. 
2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar 
Ulterior desemnării în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Consultant Insolvență SPRL, prin 
Sentința civilă 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, s-au întreprins demersurile necesare în vederea 
respectării obligaţiilor instituite de prevederile art. 58 din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii generale 
de insolvență împotriva debitorului Wood Plant SRL a fost comunicată prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire următorilor creditori: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 
1 Primăria Comunei Lechința Lechința, str. Independenței nr. 506, jud. Bistrița-Năsăud 
2 Directia Regionala Vamala Cluj Strada Dimitrie Cantemir nr. 2, Corp B, Oradea, Jud. Bihor, Cod 410519 

3 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  

Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, 
Bucuresti, cod postal 014294 

4 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-
Năsăud 

Bistrița, B-dul 1 Decembrie nr.6-8, C.P. 420080, jud. Bistrița-Năsăud 

De asemenea, administratorul judiciar a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului Wood Plant SRL la sediul social din Sat Lechința, Comuna Lechința, nr. 264, jud. Bistrița-
Năsăud, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 3993/08.10.2021, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire;  
- a comunicat asociatului unic și administratorului dl. Sipos D. M., la adresa de domiciliu, notificarea privind 
deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva Wood Plant  SRL nr. 3994/08.10.2021, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. 
Prin notificările nr. 3993/08.10.2021 și nr. 3994/08.10.2021, administratorul judiciar a comunicat: 
„În temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, vă solicităm să puneți la dispoziția administratorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil: 
1. Toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, 
în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de insolvență,  
2. lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale 
făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. 
3.  lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data 
introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a partenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului furnizor/fişa partenerului creditor – cuprinzând rulajele şi 
soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final, se va calcula şi totalul debitelor aparent datorate 
tuturor creditorilor societăţii 
4.  lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora cu indicarea celor născute după data 
introducerii cererii de dechidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a pertenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului client/fişa partenerului debitor – cuprinzând rulajele şi soldul 
intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final 
5.  lista cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii 
şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor 
6.  lista cuprinzând totalitatea biletelor la ordin girate către creditori sau de către debitori către societate 
7. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe etc.) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 2 ani, sau pe care le 
mai deţine societatea, cu o valoare individuală, aşa cum a figurat la momentul la care a avut cea mai mare valoare 
înregistrată în contabilitate, şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din 
patrimoniul acesteia, (situaţia activelor societăţii); 
8. lista cuprinzând bunurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva 
acesteia 
9. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva 
acesteia, cu indicarea valorii contabile a fiecărei marfi în parte; 
10. Să se indice care este suma totală existentă în contul casă, precum şi suma totală pe care o are în conturi la bănci 
societatea la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit 
ultimelor 6 balanţe întocmite de societate, depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC); 
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11. Lista cuprinzând notele de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sunt 
exceptate sponsorizările în scop umanitar; 
12. Lista cuprinzând operaţiunile comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei 
2 ani anteriori deschiderii procedurii; 
13. Lista cuprinzând actele încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în 
acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice altfel drepturile; 
14. Lista cuprinzând actele de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei  datorii  anterioare sau în 
folosul acestuia, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să 
o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer; 
15. Lista cuprinzând operaţiunile de constituire ori perfectare a unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară, 
în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii. 
16. Lista cuprinzând plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă 
scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; 
17. Lista cuprinzând operaţiunile încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii şi persoanele aflate în raporturi 
juridice cu debitorul:  
a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale ori, după caz, 
din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor atunci când debitorul este respeciva societate în comandită, 
respectiv o societate agricolă în nume colectiv sau cu răspundere limitată; 
b) cu un membru sau administrator atunci când debitorul este un grup de interes economic; 
c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea 
generală a asociaţilor, atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni; 
d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, 
societate pe acţiuni cu răspundere limitată, sau, după caz, societate agricolă; 
e) cu orice altă pf ori pj deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau a activităţii sale; 
f) cu un coindivizar asupra unui bun comun; 
18. Lista cuprinzând toate conturile pe care societatea le-a deţinut în ultimii 2 ani anteriori deschiderii procedurii; 
19. Lista cuprinzând toate operaţiunile care pot face parte din categoriile ce urmează:  
a) operaţiunile de folosire a bunurilor sau creditelor persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
b) operaţiunile de acte de comerţ în interes personal sub acoperirea persoanei juridice; 
c) operaţiunile prin care au dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana 
juridică la încetarea de plăţi; 
d) să se arate dacă s-a ţinut o contabilitate fictivă şi dacă au făcut să dispară unele documente contabile, sau nu au ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea; 
e) operaţiunile prin care au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv 
pasivul acesteia, 
f) operaţiunile prin care au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri în scopul întârzierii 
încetării de plăţi; 
g) operaţiunile prin care în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui 
creditor în dauna celorlalţi creditori; 
20. Lista dosarelor penale în care se efectuează cercetări cu privire la operaţiuni ale societăţii aflate în insolvenţă; 
21. Ultimele 6 balanţe detaliate depuse de către debitoare la organele fiscale anterior datei deschiderii procedurii 
insolvenţei (din care să rezulte suma datorată fiecărui furnizor în parte şi denumirea furnizorului/din care să rezulte 
suma datorată de fiecare client în parte şi denumirea clientului); 
22. O listă care să conţină date referitoare la totalitatea contractelor de cesiune de creanţe în care societatea a fost/este 
parte, încheiate în intervalul: începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent; 
23. O listă care să conţină date referitoare la totalitatea contractelor de leasing în care societatea a fost/este parte, 
încheiate în intervalul: începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent [...] 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Wood Plant SRL prevăzută de art. 101 din Legea nr. 85/2014  
se va efectua în data de 20.10.2021, la ora 13:30. 
Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului Wood Plant SRL de urgență către administratorul judiciar, sunteţi susceptibil de 
atragerea răspunderii civile și penale”. 
Având în vedere dispoziţiile art. 53 alin. (1) şi art. 58 din Legea  85/2014, administratorul judiciar a convocat pentru 
data de 20.10.2021, ora 13:00, la sediul social al debitorului din Sat Lechința, Comuna Lechința, nr. 264, jud. Bistrița-
Năsăud, Adunarea Generală Ordinară a Asociaților cu următoarea ordine de zi: „1. Desemnarea administratorului 
special al societății debitoare Wood Plant SRL, care să reprezinte interesele societății și ale asociaţilor și care să 
participe la procedură pe seama debitorului, precum și stabilirea retribuției acestuia.” 
Convocatul Adunării Generale Ordinare a Asociaților a fost comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire 
la adresa sediului social al debitorului, cât și la adresa de domiciliu a asociatului unic dl. Sipos D. M.. 
De asemenea, notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Wood Plant SRL nr. 
3990/08.10.2021 a fost trimisă spre publicare în BPI, afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-a-
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insolventei-Dubla-convocare-AGC-in-29.11.2021-si-06.12.2021-ora-09.00.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 
14.10.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
3. Situaţia financiară a debitorului  
Menționăm faptul că, contrar dispozițiilor art. 74 din Legea nr. 85/2014: „În termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii, debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. (1)”, 
debitorul prin administratorul Sipos D. M. nu a depus la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, respectiv: 
a) balanța de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii – balanța de 
verificare aferentă lunii ianuarie 2021; 
b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează 
fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate; 
c) lista numelor și a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, 
scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferință; 
d) lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive; 
g) o declarație prin care debitorul își arată intenția de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform 
unui plan, prin restructurarea activității ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; 
h) o descriere sumară a modalităților pe care le are în vedere pentru reorganizarea activității; 
l) o declarație prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăți, cu precizarea acestora; 
m) dovada codului unic de înregistrare; 
De asemenea, 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”. 
Conform disp. art. 85 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de 
administrare, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de 
acestea dacă nu și-a declarat intenția de reorganizare, în condițiile art. 67 alin. (1) lit. g). Ridicarea dreptului de 
administrare se dispune și în cazul în care debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare în termenul prevăzut la art. 
74”. 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor 
publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 25.01.2021.  
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, debitorul figurează ca persoană impozabilă 
înregistrată în scopuri de TVA, înregistrarea fiind valabilă începând cu data de 01.02.2017. (conform informațiilor 
furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT)  
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SRL nu este inactivă. (conform informațiilor 
furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatNull.jsp) 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, ultimele situații financiare anuale depuse de către 
debitorul Wood Plant prin administrator Sipos D. M. sunt cele încheiate în data de 31.12.2020.  
În perioada 2019-2020 debitorul Wood Plant prezintă următoarea situație financiară: 
Denumire indicatori 2019 2020 
Active imobilizate - total 567216 312606 
Active circulante - total, din care 883210 270653 
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de 
executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.) 

81556 
20696 

Creante 770391 234927 
Casa si conturi la banci 31263 15030 
Cheltuieli in avans - - 
Datorii 1130133 827728 
Venituri in avans - - 
Provizioane - - 
Capitaluri - total, din care: 320293 -244469 
Capital subscris varsat 205 205 
Patrimoniul regiei - - 
Cifra de afaceri neta 1666108 121516 
Venituri totale 1698677 171879 
Cheltuieli totale 1652611 463981 
Profitul sau pierderea brut(a)  

 
-Profit 46066 0 
-Pierdere 0 292102 
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar  

 
-Profit 29183 0 
-Pierdere 0 297194 
Numar mediu de salariati 5 0 
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN  Fabricarea de 
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mobila n.c.a. 

Conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Bistrița-Năsăud, debitorul Wood Plant SRL înregistrează obligații fiscale neachitate la bugetul statului în valoare totală 
de 542.830 lei. 
4. Concluzii finale 
Având în vedere următoarele considerente: 
- debitorul nu 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; 
cât şi cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, aprobarea concluziilor prezentului raport şi intrarea în 
faliment prin procedura simplificată a debitorului Wood Plant SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. 
(1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


