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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 524 Din data de 03.02.2022 
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. Lichidator 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 lichidator judiciar al debitorului Wood Plant SRL, conform 
Sentinței civile nr. 449/2021 din data de 19.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 1322/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Wood Plant SRL, în anexă, în număr de 6 (șse) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform 

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Wood Plant SRL 
1. Referitor la disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, pct. b) din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 449/2021 din data de 19.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 1322/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. D coroborat cu art. 38 
alin. (2) lit. c) pct. 2 și 3 din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în procedura simplificată a falimentului a societății 
debitoare Wood Plant SRL, cu sediul social în Sat Lechința, Comuna Lechința, nr. 264, jud. Bistrița-Năsăud, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/1105/1992, având CUI 
RO 3091550. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului Wood Plant SRL, respectiv dizolvarea debitorului. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014, a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL. 
2. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
În procedura de faliment, lichidatorul judiciar judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Wood Plant SRL nr. 4939/24.11.2021, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 24.11.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20132/25.11.2021  (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Raport-de-activitate-termen-lunar-24.11.2021-2.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Wood Plant SRL nr. 5709/24.12.2021, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 24.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21866/27.12.2021  (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-lunar-24.12.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Wood Plant SRL nr. 81/06.01.2022, întocmit pentru 
termenul de judecată din data de 14.01.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 361/10.01.2022 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-fond-14.01.2022.pdf. 
3. Referitor la disp. art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 și art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi 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 intrarea în faliment nr. 5320/09.12.2021, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire nr. AR39860165994; (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat asociatului unic și administratorului dl. Sipos D. M., la adresa de domiciliu, notificarea privind intrarea în 
faliment a debitorului Wood Plant SRL nr. 5321/09.12.2021, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39860165984. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Prin notificările nr. 5320/09.12.2021 și nr. 5321/09.12.2021, lichidatorul judiciar a solicitat: „Termenul maxim de 
predare a gestiunii de la debitoarea Wood Plant SRL prin administrator statutar Sipos D. M. către lichidatorul judiciar 
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desemnat Consultant Insolvență SPRL, precum și listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență, este de 10 zile de la primirea prezentei notificări. Vă solicităm, să ne comunicați, cât 
de curând posibil, următoarele: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment. 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților. În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea 
nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, 
de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea. De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act 
sau plată efectuate de către debitorul Wood Plant SRL fără avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
este nulă de drept. Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Wood Plant SRL prevăzută de art. 151 și 
urm. din Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 16.12.2021, la ora 12:00.”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere faptul că, debitorul Wood Plant SRL prin administratorul statutar dl. Sipos D. M.  nu a depus la 
dosarul cauzei lista creditorilor prevăzute de art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării 
atribuțiilor prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Wood Plant SRL prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire și prin e-mail către următorii creditori: (dovezi depuse la dosarul cauzei și anexate prezentului 
raport) 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Notificare nr. Comunicare 

1 
Comuna Lechința 

Lechința, str. Independenței nr. 506, 
jud. Bistrița-Năsăud 

5323/09.12.2021 Comunicată prin e-mail și prin poștă cu 
confirmare de primire nr. AR39860165974 

2 

Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Bistrița-
Năsăud 

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

5322/09.12.2021 Comunicată prin e-mail și prin poștă cu 
confirmare de primire nr. AR39860165964  

Notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Wood Plant SRL nr. 5317/09.12.2021 a 
fost publicată în BPI nr. 21025/13.12.2021, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-prin-procedura-simplificata-1.pdf, 
precum şi în ziarul Național din data de 13.12.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 
85/2014. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului 
Wood Plant SRL nr. 5319/09.12.2021 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dl. Sipos D. M. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 16.12.2021, la ora 12:00, la sediul social al 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 5512/16.12.2021, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Wood Plant SRL, având în vedere faptul că, administratorul statutar dl. Sipos D. 
M. nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a prezentat bunurile din 
averea debitorului Wood Plant SRL. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului Wood Plant SRL, adminsitratorul judiciar a efectuat 
următoarele demersuri: 
- a transmis adresa nr. 4059/12.10.2021 către Primăria Comunei Lechința, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Wood Plant SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 2021) în evidențele fiscale ale 
Primăriei Comunei Lechința cu bunuri impozabile; (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 8748/01.09.2021 emisă de Primăria Comunei Lechința, debitorul Wood Plant SRL deține 
următoarele bunuri în proorietate:  
• autovehicul marca Ford, serie motor DD21211, capacitate cilindrică 2.198 cmc; 
• autovehicul marca Ford, serie motor DD21211, capacitate cilindrică 2.198 cmc. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 5324/09.12.2021 către Primăria Comunei Lechința prin care a solicitat 
comunicarea copiilor ale documentelor din care rezultă/a rezultat dreptul de proprietate asupra bunurilor respective. 
Conform documentelor justificative comunicate de Primăria Comunei Lechința, cele două autovehicule au fost 
înregistrate în evidențele fiscale ale primăriei în baza contractelor de leasing financiar: Contractul de leasing financiar 
nr. 30176804 din data de 14.09.2018 încheiat cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA și Contractul de leasing 
financiar nr. 0612 din data de 25.01.2019 încheiat cu IFN Comautosport Leasing SA. 
- a transmis adresa nr. 4061/12.10.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări 
a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Wood Plant SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 2021) în evidențele SPC-Regim 
Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule; (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform adresei nr. II/F/21660/20.10.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud, debitorul Wood Plant SRL nu 
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figurează cu vehicule înmatriculate permanent în evidențele informatice ale SPCRPCÎV Bistrița-Năsăud până la data de 
20.10.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a transmis adresa nr. 4060/12.10.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud, prin care a 
solicitat acesteia să comunice dacă societatea Wood Plant SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 
2021) în evidențele O.C.P.I. Bistrița-Năsăud cu bunuri imobile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud nu a 
răspuns solicitărilor administratorului judiciar. 
5. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Wood Plant SRL nr. 5567/20.12.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 21586/21.12.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Wood-Plant-SRL.pdf. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
6. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Wood Plant SRL în data de 
17.12.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, având ca ordine de zi: 
„(1). Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL confirmat prin Sentința civilă nr. 
449/2021 din data de 19.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 1322/112/2021 de Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, constând din: onorariul lunar de 250 lei, exclusiv TVA și onorariul de 
succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor.”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 17.12.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Wood Plant SRL va fi reconvocată în data de 24.12.2021, la ora 09:00, la 
sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Wood  Plant SRL din data de 17.12.2021, ora 09:00 – parte 
integrantă a Notificării nr. 5317/09.12.2021 privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Wood 
Plant SRL a fost publicat în BPI nr. 21025/13.12.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-prin-procedura-
simplificata-1.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 5540/17.12.2021, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Wood Plant SRL din data de 17.12.2021, ora 09:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile 
instituite de art. 49 alin. (1) coroborat cu disp. art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Wood Plant SRL din data de 17.12.2021, ora 09:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 5540/17.12.2021 al Adunării Generale  a Creditorilor debitorului Wood Plant SRL din data de 
17.12.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 21530/20.12.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 17.12.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Wood Plant SRL a fost reconvocată în data de 24.12.2021, la ora 09:00, la 
sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Conform Procesului-verbal nr. 5707/24.12.2021, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Wood Plant SRL din data de 24.12.2021, ora 09:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile 
instituite de art. 49 alin. (1) coroborat cu disp. art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Wood Plant SRL din data de 24.12.2021, ora 09:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 5707/24.12.2021 al Adunării Generale  a Creditorilor debitorului Wood Plant SRL din data de 
24.12.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 21856/24.12.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-04.01.2022-ora-09.00.pdf.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Wood  Plant SRL pentru 
data de 04.01.2022, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL confirmat prin Sentința civilă nr. 
449/2021 din data de 19.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 1322/112/2021 de Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, constând din: onorariul lunar de 250 lei, exclusiv TVA și onorariul de 
succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 04.01.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 11.01.2022, la ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Wood  Plant SRL din data de 04.01.2022, ora 09:00 a fost 
publicat în BPI nr. 21880/27.12.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
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insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-Wood-
Plant-SRL-in-04.01.2022-si-11.01.2022-ora-09.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 50/04.01.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Wood Plant SRL din data 
de 04.01.2022, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 99,533% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Wood Plant SRL nr. 5567/20.12.2021 publicat în BPI nr. 21586/21.12.2021 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL confirmat prin Sentința civilă nr. 
449/2021 din data de 19.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 1322/112/2021 de Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, constând din: onorariul lunar de 250 lei, exclusiv TVA și onorariul de 
succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor Wood Plant SRL din data de 04.01.2022, ora 09:00, 
respectiv îndeplinirea condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) coroborat cu art. 57 alin (2) din Legea nr. 
85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 99,533% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Wood Plant SRL 
nr. 5567/20.12.2021 publicat în BPI nr. 21586/21.12.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării 
Generale a Creditorilor din data de 11.01.2022, la ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 50/04.01.2022 al Adunării Generale  a Creditorilor debitorului Wood Plant SRL din data de 
04.01.2022, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 140/05.01.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-04.01.2022-ora-09.00.pdf.  
7. Referitor la disp. art. 147 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere faptul că, la dosarul cauzei nu au fost înregistrate cereri de admitere a creanțelor născute în cursul 
procedurii generale de insolvență, lichidatorul judiciar a constatat că nu se impune întocmirea tabelului suplimentar de 
creanțe. 
8. Referitor la disp. art. 105 alin. (4) și art. 123 alin. (12) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 5765/28.12.2021 către Unicredit Leasing Corporation IFN SA, prin 
care a comunicat următoarele: 
„[...] -În aceasta situație vă solicităm în mod respectuos să vă exprimați acordul expres și să optați pentru una dintre 
următoarele variante prevăzute de disp. art. 123 alin. (11) din Legea nr. 85/2014:   
a) transferul proprietății asupra bunului mobil ce face obiectul contractului de leasing – autoutilitară marca FORD, 
număr de identificare WF0DXXTTGDJB17795, varianta CAN38W, an fabricație 2018, categoria N1, caroserie BA06 
cu prelata, culoare alb-gri, serie motor JB17795, capacitate cilindrică 1995 cmc, către debitorul Wood Plant SRL, caz în 
care Unicredit Leasing Corporation IFN SA dobândește o ipotecă legală asupra acestui bun, având rang egal cu cel al 
operațiunii de leasing, și este înregistrat la masa credală, conform ordinii de prioritate prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 
3, cu contravaloarea ratelor și accesoriilor restante facturate și neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă 
restul sumelor datorate, în temeiul contractului de leasing, fără a se putea depăși valoarea de piață a bunurilor, stabilită 
de un evaluator independent, potrivit prevederilor art. 61; 
b) recuperarea bunului mobil ce face obiectul material al contractului de leasing, iar Unicredit Leasing Corporation IFN 
SA va fi înregistrat la masa credală potrivit prevederilor art. 161 pct. 8, cu contravaloarea ratelor și accesoriilor restante 
facturate și neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate în temeiul contractului de 
leasing minus valoarea de piață a bunului mobil recuperat, stabilită de un evaluator independent, potrivit prevederilor 
art. 61. 
- În ipoteza în care o să vă exprimați în mod expres acordul în vederea transferului proprietății asupra bunului mobil ce 
face obiectul contractului de leasing – autoutilitară marca FORD, număr de identificare WF0DXXTTGDJB17795, 
varianta CAN38W, an fabricație 2018, categoria N1, caroserie BA06 cu prelata, culoare alb-gri, serie motor JB17795, 
capacitate cilindrică 1995 cmc, către debitorul Wood Plant SRL, vă rugăm respectuos să ne comunicați data și ora 
stabilită de către dumneavoastră în vederea efectuării operațiunii de tranfer a dreptului de proprietate asupra bunului de 
la Unicredit Leasing Corporation IFN SA la societatea Wood Plant SRL. 
- În ipoteza în care o să vă exprimați în mod expres acordul în vederea recuperării bunului mobil ce face obiectul 
contractului de leasing, este necesară stabilirea valorii de piață a bunului mobil recuperat - autoutilitară marca FORD, 
număr de identificare WF0DXXTTGDJB17795, varianta CAN38W, an fabricație 2018, categoria N1, caroserie BA06 
cu prelata, culoare alb-gri, serie motor JB17795, capacitate cilindrică 1995 cmc, de către un evaluator independent, în 
conformitate cu disp. art. 61 din Legea nr. 85/2014. 
Conform disp. art. 61 din Legea nr. 85/2014, desemnarea evaluatorului reprezintă o atribuție a lichidatorului judiciar, 
respectiv numirea și stabilirea remunerației evaluatorului va fi supusă aprobării adunării creditorilor. 
Având în vedere faptul că, în prezent debitorul Wood Plant SRL nu dispune de fonduri, evaluarea bunului mobil se 
poate face și pe cheltuiala creditorului, cu acordul acestuia”.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Unicredit Leasing Corporation IFN SA nu a comunicat un 
răspuns la solicitările lichidatorului judiciar. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 5766/28.12.2021 către IFN Comautosport Leasing SA, 
prin care a comunicat următoarele: 
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„[...] - În aceasta situație vă solicităm în mod respectuos să vă exprimați acordul expres și să optați pentru una dintre 
următoarele variante prevăzute de disp. art. 123 alin. (11) din Legea nr. 85/2014:   
a) transferul proprietății asupra bunului mobil ce face obiectul contractului de leasing – autoturism M1, marca FORD, 
tip FAC, variantă CYFF1EBX, versiune D9JAZCBSATD, număr de identificare WF01XXTTG1DD21211, an 
fabricație 2013, culoare gri, serie motor DD21211, capacitate cilindrică 2198 cmc, către debitorul Wood Plant SRL, caz 
în care IFN Comautosport Leasing SA dobândește o ipotecă legală asupra acestui bun, având rang egal cu cel al 
operațiunii de leasing, și este înregistrat la masa credală, conform ordinii de prioritate prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 
3, cu contravaloarea ratelor și accesoriilor restante facturate și neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă 
restul sumelor datorate, în temeiul contractului de leasing, fără a se putea depăși valoarea de piață a bunurilor, stabilită 
de un evaluator independent, potrivit prevederilor art. 61; 
b) recuperarea bunului mobil ce face obiectul material al contractului de leasing, iar IFN Comautosport Leasing SA va 
fi înregistrat la masa credală potrivit prevederilor art. 161 pct. 8, cu contravaloarea ratelor și accesoriilor restante 
facturate și neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate în temeiul contractului de 
leasing minus valoarea de piață a bunului mobil recuperat, stabilită de un evaluator independent, potrivit prevederilor 
art. 61. 
- În ipoteza în care o să vă exprimați în mod expres acordul în vederea transferului proprietății asupra bunului mobil ce 
face obiectul contractului de leasing – autoturism M1, marca FORD, tip FAC, variantă CYFF1EBX, versiune 
D9JAZCBSATD, număr de identificare WF01XXTTG1DD21211, an fabricație 2013, culoare gri, serie motor 
DD21211, capacitate cilindrică 2198 cmc, către debitorul Wood Plant SRL, vă rugăm respectuos să ne comunicați data 
și ora stabilită de către dumneavoastră în vederea efectuării operațiunii de tranfer a dreptului de proprietate asupra 
bunului de la IFN Comautosport Leasing SA la societatea Wood Plant SRL. 
- În ipoteza în care o să vă exprimați în mod expres acordul în vederea recuperării bunului mobil ce face obiectul 
contractului de leasing, este necesară stabilirea valorii de piață a bunului mobil recuperat - autoturism M1, marca 
FORD, tip FAC, variantă CYFF1EBX, versiune D9JAZCBSATD, număr de identificare WF01XXTTG1DD21211, an 
fabricație 2013, culoare gri, serie motor DD21211, capacitate cilindrică 2198 cmc, de către un evaluator independent, în 
conformitate cu disp. art. 61 din Legea nr. 85/2014. 
Conform disp. art. 61 din Legea nr. 85/2014, desemnarea evaluatorului reprezintă o atribuție a lichidatorului judiciar, 
respectiv numirea și stabilirea remunerației evaluatorului va fi supusă aprobării adunării creditorilor. 
Având în vedere faptul că, în prezent debitorul Wood Plant SRL nu dispune de fonduri, evaluarea bunului mobil se 
poate face și pe cheltuiala creditorului, cu acordul acestuia.”.  
Conform Adresei nr. 21/13.01.2022 emisă de IFN Comautosport Leasing SA: 
„La data de 24.11.2021 administratorul societății Wood Plant SRL, domnul SIPOS D. M. a solicitat cesionarea 
contractului de leasing in favoarea altei societăți comerciale in baza cererii nr.66, cerere comunicata prin email. 
Prin urmare transferul proprietății autoturismului marca Ford SS:WFO1XXTTG1DD21211 nu se poate face in favoarea 
societății Wood Plant SRL si nici nu il putem recupera deoarece acesta a fost achitat integral de către o alta societate. 
Societatea Wood Plant SRL nu are obligații financiare fata de noi, intre societățile noastre nemaiexistand nici un raport 
juridic”.  
În data de 24.11.2021, societatea Wood Plant SRL prin administrator Sipos D. M. în calitate de cedent, societatea Sim 
Wood Industry SRL în calitate de cesionat și societatea IFN Comautosport Leasing SA în calitate de beneficiar al 
redeventelor stipulate în contractul de leasing, au încheiat Contractul de cesiune al drepturilor ce decurg din contractul 
de leasing nr. 0612 din data de 25.01.2019, conform căruia: 
„Art.1 In baza acestui contract de cesiune Wood Plant SRL, cesionează Sim Wood Industry SRL toate drepturile si 
obligațiile ce izvorăsc din contractul de leasing nr. 0612 din data de 25.01.2019 
Art.2 Obiectul contractului de leasing, cesionat, este autoturismul Ford FAC CYFF1EBX T \NSIT CUSTOM, serie 
sasiu WF01XXTTG1DD21211 
Art.3 Dreptul de folosința al autoturismului precum si obligații stipulate in contracul de leasing vor fi preluate de către 
Sim Wood Industry SRL,care va înregistra in evidentele contabile redeventele lunare aferente utilizării bunului 
Art.4 Noul utilizator Sim Wood Industry SRL, din contractul de leasing 0612/1 din data de 24.11.2021 va continua 
achitarea redeventelor lunare de leasing, ramase de achitat conform anexei nr 2 la contractul de leasing, incepand cu 
redeventa aferenta lunii august ce va ti facturata la data de a fiecărei luni 
După cum atesta semnaturile si ștampile de mai jos, părțile din prezentul contract de cesiune, isi exprima deplinul lor 
acord de voința cu privire la cele de mai sus.” 
Astfel, Contractul de cesiune al drepturilor ce decurg din contractul de leasing nr. 0612 din data de 25.01.2019 a fost 
încheiat de către administratorul Sipos D. M. ulterior intrării în procedura de faliment a societății Wood Plant SRL și 
ridicării dreptului de administrare, pârâtul Sipos D. M. neavând nicio calitate cu privire la administrarea societății Wood 
Plant SRL. 
Lichidatorul judiciar nu a avizt nicio operațiune efectuată, respectiv niciun act încheiat de către Sipos D. M. în numele 
societății debitoare Wood Plant SRL. 
În temeiul art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a înaintat Cerere către Tribunalul 
Bistrița-Năsăud prin intermediul căreia a solicitat, în mod respectuos, Onoratei Instanțe, ca prin hotărârea ce o va 
pronunța să dispună, în temeiul art. 84 alin. (2) respectiv art. 87 din Legea nr. 85/2014: 
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1. În temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, să se constate nulitatea absolută a actului – Contract de 
cesiune al drepturilor ce decurg din contractul de leasing nr. 0612 din data de 25.01.2019, încheiat de către 
administratorul societății Wood Plant SRL dl. Sipos D. M., fără avizul lichidatorului judiciar. 
2. Repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii actului Contract de cesiune al drepturilor ce decurg din contractul 
de leasing nr. 0612 din data de 25.01.2019, în sensul obligării pârâtului Sipos D. M. și a intimaților pârâți Sim Wood 
Industry SRL și IFN Comautosport Leasig SA la restituirea către societatea debitoare Wood Plant SRL a tuturor 
drepturilor ce izvorăsc din contractul de leasing nr. 0612 din data de 25.01.2019 cu privire la autoturismul M1, marca 
FORD, tip FAC, variantă CYFF1EBX, versiune D9JAZCBSATD, număr de identificare WF01XXTTG1DD21211, an 
fabricație 2013, culoare gri, serie motor DD21211, capacitate cilindrică 2198 cmc. 
3. În subsidiar: În ipoteza în bunul mobil - autoturismul M1, marca FORD, tip FAC, variantă CYFF1EBX, versiune 
D9JAZCBSATD, număr de identificare WF01XXTTG1DD21211, an fabricație 2013, culoare gri, serie motor 
DD21211, capacitate cilindrică 2198 cmc, nu mai există și drepturile ce izvorăsc din contractul de leasing nr. 0612 din 
data de 25.01.2019 nu pot fi restituite societății Wood Plant SRL, solicităm respectuos Onoratei Instanțe obligarea la 
pârâtului Sipos D. M. la plata către societatea Wood Plant SRL a sumei de 16.127,96 EUR reprezentând valoarea 
tuturor ratelor de leasing achitate de către societea Wood Plant SRL în baza contractului de leasing nr. 0612 din data de 
25.01.2019. 
4. Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar 
9. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de faliment sunt în cuantum de 226.82 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00009135 13.10.2021 49.20 lei 

comunicare notificare privind deschiderea procedurii 
generale a insolvenței către debitor, asociatum unic și 

administratorul Sipos D. M. și creditori 

2 
Olimpiq Media SRL  PBL 28004 14.10.2021 55.69 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii generale 
a insolvenței împotriva debitorului  în ziarul Național din 

data de 14.10.2021 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00009269 18.10.2021 8.20 lei 

comunicare notificare privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată 

de insolvență către debitor 

4 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC21/D0316905 20.10.2021 20.00 lei 
solicitare informații debitor în vederea deschiderii contului 

unic de insolvență 

5 
C. N. Poșta Română S.A. 

CNPRCOMaaa/ 
4034681 10.12.2021 35.20 lei 

Comunicarea notificării privind intrarea în faliment către 
creditori, debitor și administrator 

6 
Olimpiq Media SRL  PBL 29076 13.12.2021 43,93 lei 

publicare notificare privind intrarea în faliment a 
debitorului în ziarul Național din data de 13.12.2021 

7 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00000782 01.02.2022 14.60 lei 

Comunicare cerere de chemare în judecată către Tribunalul 
Bistrița-Năsăud 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
226.82 lei 

 
10. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor Wood Plant SRL din data de 29.11.2021, ora 09:00, retribuția 
administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariul lunar de 250 lei, exclusiv TVA și onorariul 
de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor. 
Conform Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor Wood Plant SRL din data de 04.01.2022, ora 09:00, retribuția 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariul lunar de 250 lei, exclusiv TVA și onorariul de 
succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul administratorului/lichidatorului judiciar pentru perioada 24.09.2021-19.01.2022 este în valoare totală de 
1.190,00 lei (inclusiv TVA) - neachitat, calculat astfel: 250 lei (exclusiv TVA) * 4 luni. 
11. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
înaintării cererii de antrenare a răspunderii administratorului statutar formulată în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 către Tribunalul Bistrița-Năsăud, identificării bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor 
lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


