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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2200 Din data de 25.05.2022 
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 cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Wood Plant 
SRL din data de 02.06.2022, ora 09:00, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Wood Plant SRL 

din data de 02.06.2022, ora 09:00 

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 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 02.06.2022 ora 09:00 și 09.06.2022 ora 09:00 este: 
(1). Prezentarea rezultatelor inventarierii bunurilor existente în averea debitorului Wood Plant SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea determinării valorii de piață a bunului mobil 
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, din 
averea debitorului Wood Plant SRL, conform ofertelor anexate. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea rezultatelor inventarierii bunurilor existente în averea debitorului Wood Plant SRL. 
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) 
Conform disp. art. 151 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) În situația prevăzută la art. 93, inventarul bunurilor 
debitorului se va face după obținerea relațiilor scrise privind situația bunurilor debitorului. Dacă în urma demersurilor 
efectuate potrivit prevederilor art. 94-96, administratorul judiciar nu identifică niciun bun, inventarul se încheie pe baza 
comunicărilor scrise transmise de autoritățile relevante”. 
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) 
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) 
Cu privire la mijlocul de transport - 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: 
Lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 5765/28.12.2021 și Notificarea nr. 769/21.02.2022 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”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În data de 03.03.2022 lichidatorului judiciar i-au fost comunicate prin e-mail de către reprezentanții finanțatorului 
Unicredit Leasing Corporation IFN SA următoarele: „Referitor la adresa transmisa de dvs ( atasata ), va rugam sa aveti 
in vedere ca bunul aferent contractului de leasing nr. 30176804 a fost deja recuperat si valorificat, asa cum am 
comunicat si in mail-ul anterior,  iar UniCredit Leasing nu mai are pretentii in procedura de insolventa.” (dovezi depuse 
la dosarul cauzei) 
Conform Notificării de reziliere emisă de Unicredit Leasing Corporation IFN SA, Contractul de leasing a fost declarat 
reziliat începând cu data de 22.05.2020, conform prevederilor secțiunii 4 din Condițiile Generale ale Contractului de 
leasing. Conform Procresului-verbal de predare-primire încheiat în 24.07.2020, reprezentanții Unicredit Leasing 
Corporation IFN SA au procedat la predarea bunului mobil - 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 o altă societate. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Cu privire la mijlocul de transport - 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: 
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: 
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. 
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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 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1322/112/2021/a1. 
Prin Sentința civilă nr. 145/2022 din data 13.04.2022 pronunțată în dosarul nr. 1322/112/2021/a1, s-a dispus: „Admite, 
ca fiind întemeiată, cererea formulată de reclamantul Consultant Insolventă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului Wood Plant SRL, în contradictoriu cu pârâţii Sipos D. M., Sim Wood Industry SRL şi IFN Comautosport 
Leasing SA, şi în consecinţă: În temeiul dispoziţiilor art. 84 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, constată nulitatea absoluta a 
contractului de cesiune a drepturilor ce decurg din contractul de leasing nr. 0612/25.01.2019, încheiat de către 
administratorul societăţii Wood Plant SRL, pârâtul Şipos D. M., la data de 24.11.2021, fără autorizarea judecătorului 
sindic şi fără avizul lichidatorului judiciar. Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de 
cesiune din data de 24.11.2021, în sensul că: - în principal – obligă pârâţii Sipos D. M., Sim Wood Industry SRL şi IFN 
Comautosport Leasig SA să restituie societăţii debitoare Wood Plant SRL toate drepturile ce izvorăsc din contractul de 
leasing nr. 0612/25.01.2019, cu privire la autoturismul marca Ford, tip FAC, variantă CYFF1EBX Transit Custom, 
versiune D9JAZCBSATD, număr de identificare WF01XXTTG1DD21211, an fabricaţie 2013, culoare gri, serie motor 
DD21211, capacitate cilindrică 2198 cmc; - în subsidiar – pentru ipoteza în care autoturismul cu datele de identificare 
menţionate anterior nu mai există şi/sau drepturile ce izvorăsc din contractul de leasing nr. 0612/25.01.2019 nu pot fi 
restituite societăţii Wood Plant SRL – obligă pârâtul Sipos D. M. să plătească societăţii Wood Plant SRL suma de 
16.127,96 euro, reprezentând contravaloarea ratelor de leasing achitate de societate în baza acestui contract de leasing. 
Respinge, ca neîntemeiate, atât cererea reclamantului Consultant Insolvenţă SPRL, cât şi cererea pârâtului IFN 
Comautosport Leasing SA, privind acordarea cheltuielilor de judecată. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile 
de la comunicarea prezentei hotărâri, ce urmează a se realiza prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Apelul se va depune la Tribunalul Bistriţa-Năsăud”. 
În data de 04.05.2022 finanțatorul IFN Comautosport Leasing SA a comunicat lichidatorului judiciar Adresa nr. 
149/02.05.2022: „Prin care va informam ca nu vom declara Apel împotriva Sentinței Civile Nr. 145/2022 emisa in 
Ședința publica la data de 13 aprilie 2022 de catre Tribunalul Bistrița Nasaud in dosarul 1322/112/2021/al in care noi 
am avut calitatea de parat, urmare a acestui fapt va facem cunoscut următoarele: 
Vom anula contractul de cesiune nr. 0612/1 din data de 24.11.2021. Diferența din contractul de leasing neincasata de la 
societatea WOOD PLANT SRL in suma de 3.682,81 lei va rugam sa o înscrieți in Tabelul creanteor ca si valoare de 
recuperat de catre societatea noastra. Autoturismul se va preda catre Consultant Insolventa SPRL. Va rugam sa ne 
comunicați datele delegatului dumneavoastră care se va prezenta la sediul societății noastre pentru ridicarea 
autoturismului, precum si data si ora la care se va prezenta”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a împuternicit societatea Agrotransport Vinju Mare SRL, cu sediul social în loc. Vânju Mare, Oraș 
Vânju Mare, str. Republicii, nr. 99, Bloc N, Scara B, Ap. 5, județ Mehedinți, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți sub nr. J25/711/1991, având CUI RO 1601440, prin administrator Daba I. 
V., în vederea preluării (ridicarea și transportul) bunului 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. 
Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 183/13.05.2022, finanțatorul IFN Comautosport Leasing SA a predat 
către societatea de transport împuternicită de către lichidatorul judiciar autoturismul M1, marca FORD, tip FAC, 
variantă CYFF1EBX, versiune D9JAZCBSATD, număr de identificare WF01XXTTG1DD21211. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
Bunul mobil a fost transportat la depozitul societății împuternicite Agrotransport Vinju Mare SRL, în vedere asigurării 
securității și conservării acestuia. 
Cu privire la celelalte active înregistrate în evidențele contabile ale deditorului: 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2020, debitorul Wood Plant SRL 
înregistrează următoarele active: 
• active imobilizate – 312.606 lei; 
• stocuri – 20.696 lei; 
• creanțe – 234.927 lei; 
• disponibilități bănești – 15.030 lei. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 4226/20.10.2021, administratorul 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) 
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. 
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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) 
Administratorul statutar Sipos D. M. nu a prezentat activele existente în averea debitorului în vederea inventarierii 
acestora conform disp. art. 101, respectiv conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, lichidatorul judiciar a înaintat către Tribunalul Bistrița-Năsăud Cererea de chemare în judecată a 
administratorului Sipos D. M., formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1322/112/2021/a2 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, Secția a II-a de 
Contencios Administrativ și Fiscal, având primul termen de judecată stabilit în data de 20.05.2022. 
La termenul de judecată din data de 20.05.2022, s-a dispus amânarea pronunțării soluției la data de 27.05.2022. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor să ia act de rezultatul inventarierii bunurilor din averea debitorului Wood 
Plant SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea determinării valorii de piață a bunului mobil 
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, din 
averea debitorului Wood Plant SRL, conform ofertelor anexate. 
În vederea evaluării bunului mobil autoturism M1, marca FORD, tip FAC, variantă CYFF1EBX, versiune 
D9JAZCBSATD, număr de identificare WF01XXTTG1DD21211, lichidatorul judiciar a notificat şi a solicitat oferte de 
servicii de evaluare din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării Adunării Generale a 
Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării mijlocului de transport și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 
18.05.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului 
judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
1. Oferta de servicii de evaluare formulată de MLM Consulting SRL (CUI 38545854; J25/757/2017), prin expert 
evaluator membru ANEVAR Cojocaru M., în vederea evaluării bunului mobil autoturism M1, marca FORD, tip FAC, 
variantă CYFF1EBX, versiune D9JAZCBSATD, număr de identificare WF01XXTTG1DD21211, din averea 
debitorului Wood Plant SRL, pentru onorariul de 900,00 lei (nu se adaugă TVA), termen finalizare raport de evaluare 
de 30 zile lucrătoare de la data efectuării inspecției bunului și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de 
evaluare, termen de plată a onorariului - integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni;  
2. Oferta de servicii de evaluare formulată de Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator membru ANEVAR (având CIF 
32850948, cu sediul profesional în Dr. Tr.-Severin, str. Cicero, nr.92, Bl. B1, Sc. 3, Ap.10, jud. Mehedinți), în vederea 
evaluării bunului mobil autoturism M1, marca FORD, tip FAC, variantă CYFF1EBX, versiune D9JAZCBSATD, 
număr de identificare WF01XXTTG1DD21211, din averea debitorului Wood Plant SRL, pentru onorariul de 500,00 lei 
(nu se adaugă TVA), termen finalizare raport de evaluare de 4 zile lucrătoare de la data efectuării inspecției bunului și 
primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, termen de plată a onorariului - integral la recepția 
serviciilor de evaluare fără obiecțiuni; 
3. Oferta formulată de Evaluar SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., în vederea evaluării 
bunului mobil autoturism M1, marca FORD, tip FAC, variantă CYFF1EBX, versiune D9JAZCBSATD, număr de 
identificare WF01XXTTG1DD21211, din averea debitorului Wood Plant SRL, pentru onorariul de 400,00 lei (nu se 
adaugă TVA); termenul de întocmire a raportului de evaluare este de 5 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziţia 
evaluatorului a tuturor documentelor şi informatiilor ce ne sunt necesare pentru întocmirea raportului de evaluare (acte 
de proprietate) şi inspectarea tuturor bunurilor de către evaluator.  
4. Oferta formulată de expert evaluator membru ANEVAR PFA Gherman O. F. în vederea evaluării bunului mobil 
autoturism M1, marca FORD, tip FAC, variantă CYFF1EBX, versiune D9JAZCBSATD, număr de identificare 
WF01XXTTG1DD21211, din averea debitorului Wood Plant SRL, pentru onorariul de 700,00 lei (nu se adaugă TVA); 
termenul de întocmire a raportului de evaluare este de 30 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziţia evaluatorului a 
tuturor documentelor şi informatiilor ce ne sunt necesare pentru întocmirea raportului de evaluare (acte de proprietate) 
şi inspectarea tuturor bunurilor de către evaluator.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea 
determinării valorii de piață a bunului mobil 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, din averea debitorului Wood Plant SRL, conform ofertelor anexate. 
Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea 
voturilor să se realizeze în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: 
office@consultant-insolventa.ro sau prin Fax la nr. 0256/220827. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


