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Dosar nr.: 872/1285/2014/a1* 

Tribunalul Specializat Cluj 

Judecător șindic: Sînziana Felicia Coroiu 

Lichidator judiciar: DDG INSOLVENCY SPRL 

Debitor: Baștea Aurica-Magdalena (în faliment, in bankruptcy, en faillite) 

Termen: 04.12.2015 

 

 

Raport de verificare a creanţelor declarate împotriva averii  debitoarei 

BAȘTEA AURICA-MAGDALENA 

 

 

Prin Sentința civilă nr. 2389 pronunţată în şedinţa publică din data de 18.09.2015 în 

dosarul nr. 872/1285/2014/a1* aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, s-a dispus 

deschiderea procedurii șimplificate a insolvenţei împotriva debitoarei BAȘTEA AURICA-

MAGDALENA, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 2, ap. 27, jud. Cluj, 

identificată cu CNP 2761007120664, subscrisa fiind numită în calitate de lichidator judiciar 

provizoriu al acesteia. 

În conformitate cu dispozițiile art. 109 din Legea nr. 85/2006 lichidatorul judiciar a 

procedat la notificarea privind intrarea în procedura falimentului a debitoarei, creditorilor 

bugetari precum și creditorilor indicați de către debitoare în lista cuprinzând creditorii săi, 

înaintată lichidatorului judiciar. 

În urma acestor demersuri la dosarul cauzei au fost înregistrate 97 de cereri de admitere a 

creanţelor.    

În temeiul art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul 

judiciar a procedat la verificarea acestora după cum urmează: 

 

CREANȚE GARANTATE 

 

1. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., cu sediul în București, b-dul. Ion 

Mihalache nr. 7, Sector 1, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma totală de 

202.238,65 euro echivalent a sumei de 894.117,29 lei, la cursul de 4.4211 lei/ 1 euro din data 

de 18.09.2015, data deschiderii procedurii insolvenței, reprezentând: 

 credit restant în valoare de 85.981,92 euro, dobânzi restante în valoare de 3.140,58 

euro, 11.848,98 euro dobânzi penalizatoare și comisioana în cuantum de 453,24 euro, 

invocând ca și temei juridic al creanței Contractul de credit nr. 395538 încheiat la 

data de 25.05.2006;  



     

 

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, jud. Cluj, cod poştal 400457 | Tel: +4-0745-260873, +4-0748-888312 |  
Fax: +4-0364-112063| e-mail: daniel@godorogea.ro | www.ddgi.ro 

 credit restant în valoare de 85.933,68 euro, dobânzi restante în valoare de 2.742,47 

euro, respectiv 11.725,3 euro dobânzi penalizatoare și comisioana în cuantum de 

412,48 euro, invocând ca și temei juridic al creanței Contractul de credit nr. 4021315 

încheiat la data de 13.06.2006. 

Restituirea creditelor și a tututor celorlalte obligații ce derivă din Contractele de credit 

menționate au fost garantate cu Contractul de ipotecă autentificat de Biroul Notarilor Publici 

Asociați „S.V. Budușan” sub nr. 1168/08.06.2006 și cu Contractul de ipotecă autentificat de 

Biroul Notarilor Publici Asociați „S.V. Budușan” sub nr. 1065/24.05.2006.  

Luând în conșiderare prevederile art. 41 din Legea nr. 85/2006, conform cărora creanţele 

garantate se înscriu în tabelul definitiv al creanţelor la valoarea evaluată potrivit standardelor 

internaţionale de evaluare, până la efectuarea evaluării garanţiilor, suma solicitată de BRD 

GROUPE SOCIETE GENERALE  S.A. va fi înscrisă integral în tabelul creanţelor la categoria 

creanţelor garantate, însă cu menţiunea că această creanță este garantată în limita valorii 

bunurilor aflat în garanţie, restul de creanță reprezentând creanţă chirografară.    

Verificând creanța soilicitată, lichidatorul judiciar a constatat că declaraţia de creanţă a 

fost depusă în termen și a fost achitată taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei.  

 

În urma verificării declaraţiei de creanţă şi a documentelor anexate acesteia, aceasta va fi 

înscrisă la masa credală a debitoarei cu suma de 894.117,29 lei RON reprezentând credite 

restante, dobânzi şi comisione calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei, în 

categoria creanțelor garantate în limita bunurilor aduse în garanție.  

 

2. COSMA HOREA NICOLAE și COSMA CRISTINA ANIȘOARA, ambii cu 

domiciliul în Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 12, ap. 19, jud. Cluj, au solicitat înscrierea la masa 

credală a debitoarei cu suma 40.000 euro + 3.000 lei reprezentând creanță garantată și cu 

suma de 9.505,16 lei, creanță chirografară reprezentând cheltuieli de judecată acordate prin 

Decizia Civilă nr. 143/26.10.2012 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 

3558/1285/2011.   

 

Verificând creanța, lichidatorul judiciar a constatat că declaraţia de creanţă a fost 

depusă în termen și a fost achitată taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei.  

 

Verificând pe fond această creanță, ținând seama de înscrisurile atașate cererii 

formulate, cu prvire la solicitarea creditorilor de a se constata caracterul de creanță garantată în 

temeiul art. 2386 pct. 2 Noul Cod Civil, lichidatorul judiciar apreciază că temeiul de drept 

invocat nu este incident în cauză, având în vedere faptul că, raportul de drept s-a născut și a fost 

guvernat de dispozițiile vechiului Cod Civil, care nu cuprind un corespondent al dispozițiilor 
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invocate.   

În ceea ce privește solicitarea creditorilor de a se constata instituirea unui drept de 

retenție asupra imobilului situat în comuna Florești, sat Florești, str. Muzeul Apei, bl. B3, sc.1, 

ap. 7, lichidatorul judiciar va înscrie creanța solicitată la categoria creanțelor garantate având în 

vedere faptul că dreptul de retenție este un drept real de garanție imperfect care conferă 

retentorului poșibilitatea de a fi plătit înaintea celorlalți creditori chirografari, producând în fapt 

efecte asemănătoare privilegiilor.   

 

În urma verificării declaraţiei de creanţă şi a documentelor anexate acesteia, creditorii vor 

fi înscriși cu suma de 179.844,00 lei (creanța în valută a fost consolidată în lei la cursul BNR 

de la data deschiderii procedurii (18.09.2015), respectiv la un curs de 4.4211 lei/ 1 euro), în 

Tabelul preliminar al crantelor la categoria creantelor garantate conform art. 121 alin. 1 

pct. 2 din Legea nr. 85/2006, în limita valorii apartamentului asupra căruia poartă dreptul 

de retenție respectiv ap. din B3-sc.1-ap. 7, iar în ceea ce privește suma de 9.505,16 lei, 

reprezentand cheltuieli de judecată acordate prin Decizia Civilă nr. 143/26.10.2012 

pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 3558/1285/2011, lichidatorul judiciar va 

înscrie această creanță în Tabelul preliminar al creanțelor la categoria creanțelor 

chirografare în temeiul art. 123 pct. 8 din Legea nr. 85/2006.  

 

3. COSMA COSMIN VASILE,  cu domiciliul în Sebeș, b-dul. Lucian Blaga, bl. 89, ap. 

3, jud. Alba, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 39.500 euro + 4.150 

euro+3.000 lei creanță garantată și cu suma de 6.823,50 lei, creanță chirografară 

reprezentând cheltuieli de judecată acordate prin Sentința Civilă nr. 606/27.02.2013 

pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 3556/1285/2011*.   

 

Verificând creanța, lichidatorul judiciar a constatat că declaraţia de creanţă a fost 

depusă în termen și a fost achitată taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei.  

 

Verificând pe fond această creanță, ținând seama de înscrisurile atașate cererii 

formulate, cu prvire la solicitarea creditoului de a se constata caracterul de creanță garantată în 

temeiul art. 2386 pct. 2 Noul Cod Civil, lichidatorul judiciar apreciază că temeiul de drept 

invocat nu este incident în cauză, având în vedere faptul că, raportul de drept s-a născut și a fost 

guvernat de dispozițiile vechiului Cod Civil, care nu cuprind un corespondent al dispozițiilor 

invocate.   

 

În ceea ce privește solicitarea creditorului de a se constata instituirea unui drept de 

retenție asupra imobilului situat în comuna Florești, sat Florești, str. Muzeul Apei, în bl. B4, sc. 1 

ap. 9, lichidatorul judiciar va înscrie creanța solicitată la categoria creanțe garantate având în 
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vedere faptul că dreptul de retenție este un drept real de garanție imperfect care conferă 

retentorului poșibilitatea de a fi plătit înaintea celorlalți creditori chirografari, producând în fapt 

efecte asemănătoare privilegiilor.   

În urma verificării declaraţiei de creanţă şi a documentelor anexate acesteia, creditorul va 

fi înscris cu suma de 195.981,01 lei (creanța în valută a fost consolidată în lei la cursul BNR 

de la data deschiderii procedurii (18.09.2015), respectiv la un curs de 4.4211 lei/ 1 euro) în 

Tabelul preliminar al cranțelor la categoria creanțelor garantate conform art. 121 alin. 1 

pct. 2 din Legea nr. 85/2006, în limita valorii apartamentului asupra căruia poartă dreptul 

de retenție, respectiv ap. din B4-sc.1-ap. 9 iar în ceea ce privește suma de 6.823,50 lei, 

reprezentând cheltuieli de judecată acordate prin Sentința Civilă nr. 606/27.02.2013 

pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 3556/1285/2011*, lichidatorul 

judiciar va înscrie această creanță în Tabelul preliminar al creanțelor la categoria 

creanțelor chirografare în temeiul art. 123 pct. 8 din Legea nr. 85/2006.    

 

4. STANCIU (TUREAN) CATRINA IRINA, cu domiciliul în Alba-Iulia, str. Germina 

nr. 8, bl. AC 14, sc. B, ap. 14, jud. Alba, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu 

suma de 42.500 euro creanță garantată și cu suma de 10.565,97 lei, creanță chirografară 

reprezentând cheltuieli de judecată acordate prin Sentința Civilă nr. 2701/17.10.2013 

pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 3554/1285/2011*.   

 

Verificând creanța, lichidatorul judiciar a constatat că declaraţia de creanţă a fost 

depusă în termen și a fost achitată taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei.  

 

Verificând pe fond această creanță, ținând seama de înscrisurile atașate cererii 

formulate, cu prvire la solicitarea creditoului de a se constata caracterul de creanță garantată în 

temeiul art. 2386 pct. 2 Noul Cod Civil, lichidatorul judiciar apreciază că temeiul de drept 

invocat nu este incident în cauză, având în vedere faptul că, raportul de drept s-a născut și a fost 

guvernat de dispozițiile vechiului Cod Civil, care nu cuprind un corespondent al dispozițiilor 

invocate.   

 

În ceea ce privește solicitarea creditorului de a se constata instituirea unui drept de 

retenție asupra imobilului situate în comuna Florești, sat Florești, str. Muzeul Apei, bl. B2, sc.1, 

ap.12, lichidatorul judiciar va înscrie creanța solicitată la categoria creanțe garantate având în 

vedere faptul că dreptul de retenție este un drept real de garanție imperfect care conferă 

retentorului poșibilitatea de a fi plătit înaintea celorlalți creditori chirografari, producând în fapt 

efecte asemănătoare privilegiilor.   
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În urma verificării declaraţiei de creanţă şi a documentelor anexate acesteia, creditoarea 

va fi înscrisă cu suma de 187.896,75 lei (creanța în valută a fost consolidată în lei la cursul 

BNR de la data deschiderii procedurii (18.09.2015), respectiv la un curs de 4.4211 lei/ 1 

euro) în Tabelul preliminar al creantelor la categoria creantelor garantate art. 121 alin 1 

pct. 2 din Legea 85/2006, în limita valorii apartamentului asupra căruia poartă dreptul de 

retenție, respectiv ap. din B2-sc.1-ap.12 iar in ceea ce priveste suma de  10.565,97 lei, 

reprezentand cheltuieli de judecata acordate prin Sentinta Civila nr. 2701/17.10.2013 

pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in dosarul nr. 3554/1285/2011*, lichidatorul 

judiciar va inscrie aceasta creanta in Tabelul preliminar al creanțelor la categoria 

creanțelor chirografare în temeiul art. 123 pct. 8 din Legea nr. 85/2006.    

 

CREANŢE BUGETARE 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-

NAPOCA prin ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ a 

solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei persoană fizică în faliment BAȘTEA AURICA-

MAGDALENA, cu suma de 1.633.692 lei, reprezentând creanțe bugetare, compuse din 

suma de 816.846 lei TVA estimată și suma de 816.846 lei accesorii estimate. 

 

În urma verificărilor efectuate, lichidatorulul judiciar a constatat că declaraţia de 

creanţă a fost depusă în termen, fiind înregistrată la grefa Tribunalului Specializat Cluj la 

data de 03.11.2015 și este scutită de la plata taxei judiciare de timbru conform dispoziţiilor 

art. 30 alin. 1 din OUG nr. 80/2013.  

 

 Analizând pe fond creanța, lichidatorul judiciar constată:  

 

În justificarea cererii formulate, creditoarea a depus Nota de fundamentare pentru 

selectarea metodei de stabilire prin estimare a bazei de impunere emisă de DGRFP Cluj-Napoca 

prin AJFP Cluj, adresa nr. 423/12.10.2015 cuprinzând indicarea derulării inspecției fiscale față 

de debitoare cu perioadă avizată ca fiind 01.01.2009-31.12.2011 și estimarea finalizării inspecției 

fiscale la finele lunii noiembrie 2015 și mandatul AJFP Cluj pentru formularea declarației de 

creanță. 

Ca urmare a verificării actelor doveditoare ale creanței anexate de creditoare declarației 

de creanță, lichidatorul judiciar a solicitat creditoarei, prin intermediul cererii comunicate 

acesteia prin e-mail și fax și înregistrată la registratura creditoarei sub nr. 2458/11.11.2015, 

efectuarea de precizări referitoare la data începerii inspecției fiscale, modalitatea de aducere a 

acesteia la cunoștința debitoarei contribuabil, perioada de derulare și eventual suspendare a 

inspecției fiscale, perioada supusă inspecției fiscale, metoda de estimare a bazei de impunere, 
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precum și comunicarea actelor administrative emise urmare a finalizării inspecției fiscale. 

Ca efect a cererii susmenționate, la data de 12.11.2015, creditoarea DIRECȚIA 

GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA prin 

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ a comunicat 

lichidatorului judiciar, prin fax, o documentație cuprinzând 92 file, cu privire la precizările 

solicitate și documentele emise de creditoare atât la începutul (aviz de inspecție fiscală 

46733/07.11.2012 și procesul-verbal nr. 29877/07.11.2012) cât și pe parcursul (adrese de 

suspendare și reluare a inspecției fiscale) activității de inspecție fiscală, precum și actele 

administrative emise ca urmare a finalizării inspecției fiscale (raport de inspecție fiscală nr. 

10311/12.11.2015 și decizie de impunere nr. 103113/1/12.11.2015). 

Verificând pe fond declarația de creanță formulată și actele anexate în vederea justificării 

creanței solicitate– atât cele anexate declarației de creanțe cât și cele comunicate lichidatorului 

judiciar la data de 12.11.2015 -, lichidatorul judiciar apreciază creanța creditoarei DIRECȚIA 

GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA prin 

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ ca fiind 

NEJUSTIFICATĂ, raportat la următoarele conșiderente: 

Astfel cum rezultă din cuprinsul Notei de fundamentare, a Raportului de inspecție fiscală 

nr. 10311/12.11.2015 și a deciziei de impunere nr. 103113/1/12.11.2015, precum și din 

ansamblul documentelor doveditoare anexate de către creditoare în justificarea creanței sale, 

cuantumul creanței creditoarei DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR 

PUBLICE CLUJ-NAPOCA prin ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR 

PUBLICE CLUJ compusă din TVA, dobânzi/majorări de întârziere și penalități de întârziere, a 

fost determinată de către aceasta, urmare a efectuării unei inspecții fiscale la contribuabilul 

persoană fizică Baștea Aurica-Magdalena, inspecție fiscală care s-a derulat în perioada 

27.12.2012 și 12.10.2015-10.11.2015, pentru o perioadă verificată cuprinsă între 01.01.2009-

31.12.2011. 

În scopul determinării bazei de impozitare, organul fiscal a conșiderat că sunt incidente 

prevederile art. 67 alin. 2 lit b Cod Procedură Fiscală care reglementează stabilirea prin estimare 

a bazei de impunere, în șituațiile în care documentele sau informațiile solicitate contribuabilului 

în vederea desfășurării inspecției fiscale nu există sau nu sunt puse la dispoziția organelor de 

inspecție fiscală.  

Metoda de estimare utilizată efectiv de către organul fiscal a fost metoda 

produsului/serviciului și volumului prevăzută de art. 2 lit. d) din OPANAF nr. 3389/2011.  

În concret, organul fiscal a reținut, urmare a cercetării la fața locului întreprinsă la data de 

24.07.2015, că debitoarea Baștea Aurica-Magdalena și cei 3 asociați ai săi au edificat în total un 

număr de 97 apartamente, stabilind prin estimare prețul unui apartament ca fiind de 45.000 EUR 

(media aritmetică a valorilor de vânzare declarate în 2 antecontracte nr. 7/12.02.2007 și nr. 

148/03.09.2007).  

Astfel, a fost estimată baza de impunere pentru debitoarea Baștea Aurica-Magdalena și 
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cei 3 asociați ca fiind de 17.196.765 lei (18.456.093 lei valoarea totală a 97 apartamente - 

1.259.328 lei avansuri încasate în perioada 2007-2008 decurgând din antecontracte încheiate în 

această perioadă), iar baza de impozitare pentru debitoarea Baștea Aurica-Magdalena a fost 

estimată la 4.299.191 lei (17.196.765 lei/4 asociați). 

Cererea de admitere a creanței este neîntemeiată urmând a fi respinsă raportat la 

următoarele: 

 

1. Perioada supusă verificării în cadrul inspecției fiscale privind taxa pe valoare 

adăugată a fost 01.01.2009-31.12.2011, ceea ce implică îndreptățirea echipei de inspecție 

fiscală de a efectua verificarea declarațiilor fiscale/operațiunilor relevante pentru TVA aferente 

exclușiv perioadei verificate și anume 01.01.2009-31.12.2011 și, nicidecum pentru o perioadă 

anterioară acesteia.   

Cu toate acestea însă, echipa de inspecție fiscală a stabilit baza de impozitare prin 

raportare la prețul mediu calculat ca medie aritmetică a valorilor de vânzare declarate în două 

antecontracte datând din anul 2007, respectiv antecontractul nr. 7/12.02.2007 și nr. 

148/03.09.2007. 

De asemenea, au fost analizate și luate în conșiderare sumele încasate de debitoarea 

contribuabil în perioada anilor 2007-2008 ( perioadă ce excede perioadei verificate) cu titlu de 

avansuri imobile, în temeiul unui număr de 18 antecontracte de vânzare-cumpărare identificate 

de echipa de inspecție fiscală. 

Astfel, toate informațiile/documentele în baza cărora echipa de inspecție fiscală a 

estimat baza de impozitare datează din perioada 2007-2008, o perioadă ce excede celei 

verificate de inspecția fiscală. 

În realitate, deși perioada avizată pentru inspecția fiscală a fost 01.01.2009-31.12.2011, în 

mod nelegal, echipa de inspecție fiscală a analizat operațiuni juridice și economico-fiscale 

aferente perioadei 2007-2008 și a stabilit baza de impozitare aferentă unor atare tranzacții datând 

din perioada 2007-2008, perioadă care excede celei avizată pentru inspecția fiscală la finele 

căreia au fost întocmite/emise Raportul de inspecție fiscală nr. 103113/12.11.2015 și Decizia de 

impunere nr. 103113/1/12.11.2015. 

În acest context, de reținut este faptul că, echipa de inspecție fiscală NU a procedat la 

extinderea perioadei de inspecție fiscală, poșibilitate prevăzută de art. 98 alin. 3 C.Pr.Fiscală. 

Prin urmare, reținând că perioada supusă verificării de inspecția fiscală a fost 01.01.2009-

31.12.2011 rezultă ca fiind nelegală modalitatea de stabilire a unei baze de impozitare prin 

raportare la antecontracte/avansuri încasate în perioada 2007-2008, perioadă ce excede perioadei 

verificate. 

 

2. Antecontractele de vânzare-cumpărare, respectiv încasarea de avansuri în 

temeiul acestora, s-a realizat de către debitoarea contribuabil în perioada anilor 2007-2008 

(astfel cum decurge din șituația centralizată anexată prezentului), perioadă ce nu a făcut 
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obiectul verificării de inspecția fiscală și prin urmare astfel de informații/documente nu pot 

sta la baza stabilirii bazei de impunere la nivelul anului 2009. 

 

3. Identificarea unui element determinant în operațiunea de stabilire a bazei de 

impozitare s-a realizat în afara perioadei de derulare a inspecției fiscale: 

 Perioada de derulare a inspecției fiscale a fost 27.12.2012 și 12.10.2015-10.11.2015, iar 

echipa de inspecție fiscală a stabilit existența unui număr de 97 apartamente/antecontracte de 

vânzare-cumpărare –element în raport de care s-a stabilit baza de impozitare – ca urmare a unei 

cercetări la fața locului efectuată în data de 24.07.2015, dată ce excede perioadei de derulare a 

inspecției fiscale. 

 

4. Stabilirea bazei de impozitare s-a realizat prin raportare la prețul integral de 

vânzare-cumpărare estimat de echipa de inspecție fiscală și nu prin raportare doar la 

avansurile încasate de debitoarea contribuabil ceea ce atrage LIPSA EXIGIBILITĂȚII 

CREANȚEI PRETINSĂ CU TITLU DE TVA.  

Lipsa exigibilității creanței decurge tocmai din prevederile art. 134
2 

Cod Fiscal care 

stabilesc, prin excepție de la regula conform căreia exigibilitatea TVA intervine la data la care 

are loc faptul generator,  faptul că TVA devine exigibilă “la data la care se încasează avansul, 

pentru plățile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator”. 

Prin urmare, la data formulării declarației de creanță și, deopotrivă, la data prezentei, se 

poate vorbi, cel mult, despre o exigibilitate cu privire la sumele încasate cu titlu de avans în 

temeiul antecontractelor de vânzare-cumpărare încheiate de debitoarea contribuabil, doar aceste 

sume încasate cu titlu de avans putând fi luate în conșiderare pentru determinarea unei baze de 

impozitare și, nicidecum, așa cum a procedat echipa de inspecție fiscală, care s-a raportat, pentru 

stabilirea bazei de impozitare, la prețul integral/global de vânzare-cumpărare menționat în 

cuprinsul antecontractelor de vânzare-cumpărare. 

Acest preț integral/global de vânzare-cumpărare menționat în cuprinsul antecontractelor 

de vânzare-cumpărare nu poate sta la baza determinării bazei de impozitare de vreme ce, nici la 

data formulării declarației de creanță și nici la data prezentei, nu a intervenit faptul generator 

definit de art. 134
1 

alin. 1 și 6 Cod Fiscal ca fiind “pentru livrările de bunuri corporale, inclușiv 

de bunuri imobile, data livrării este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de 

bunuri ca şi un proprietar.” Prin urmare, neintervenind faptul generator, TVA aferentă prețului 

global de vânzare-cumpărare nu este exigibilă, exigibilitatea fiind întrunită exclușiv în limita 

cuantumului avansurilor încasate în temeiul antecontractelor de vânzare-cumpărare. 

 

 4.1. Mergând mai departe cu analiza, de reținut este, însă, că totalitatea acestor 

avansuri a fost încasată în perioada 2007-2008, perioadă care nu a făcut obiectul activității 

de inspecție fiscală, organul fiscal nedispunând extinderea perioadei de inspecție fiscală așa 

cum decurge din însăși poziția manifestată de acesta prin răspunsul nr. 530/12/11/2015 (pct. 10) 
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față de adresa lichidatorului judiciar înregistrată sub nr. 2458/11.11.2015.  

În aceste condiții, respectiv în absența extinderii perioadei de inspecție fiscală, 

pretinderea oricăror creanțe cu titlu de TVA aferentă unei baze de impozitare reprezentate de 

totalul avansurilor încasate în perioada 2007-2008 este PRESCRISĂ, raportat la prevederile art. 

134
1
, art. 134

2 
(referitoare la exigibilitatea taxei), art.

 
156

2 
alin. 1 și art. 157 alin. 1 (referitoare la 

scadența obligației de plată a taxei) Cod Fiscal coroborate cu art. 91 “Prescripţia dreptului de a 

stabili obligaţii fiscale” Cod Procedură Fiscală. În acest context, de reținut este că, decizia de 

impunere nu reprezintă decât actul constatator al creanței cu titlu de TVA, nașterea și 

exigibilitatea taxei pe valoare adăugată, fiind în cazul din speță mult anterioare, și determinate în 

conformitate cu art. 134
1
, art. 134

2 
(referitoare la exigibilitatea taxei), art.

 
156

2 
alin. 1 și art. 157 

alin. 1 (referitoare la scadența obligației de plată a taxei) Cod Fiscal, momente în raport de care 

începe să curgă și se calculează termenul de prescripție extinctivă. 

Astfel, apare ca fiind profund nelegală stabilirea în sarcina debitoarei contribuabil, prin 

intermediul Raportului de inspecție fiscală nr. 103113/12.11.2015 și a Deciziei de impunere nr. 

103113/1/12.11.2015, a unor debite cu titlu de TVA prin utilizarea unei baze de impozitare 

aferente perioadei 2007-2008, în condițiile unei perioade avizate pentru inspecția fiscală cuprinsă 

între 01.01.2009 și 31.12.2011. 

 

 4.2. Modalitatea de stabilire a bazei de impunere redată de organul fiscal în Decizia de 

impunere nr. 103113/1/12.11.2015 (pag. 6) și Raportul de inspecție fiscală nr. 

103113/12.11.2015 (pag. 8) constând în scăderea din valoarea totală a celor 97 apartamente, a 

valorii avansurilor încasate (în cuantum de 1.259.328 lei decurgând din cele 18 antecontracte de 

vânzare-cumpărare) este susceptibilă a conduce la concluzia determinării TVA prin raportare la o 

bază de impunere reprezentată de totalul diferenței de preț rămasă de încasat în temeiul 

antecontractelor de vânzare-cumpărare. 

 Și într-o atare ipoteză, suntem în prezența lipsei exigibilității creanței pretinsă cu titlu de 

TVA, de vreme ce, în baza art. 134
1 

Cod Fiscal,  TVA devine exigibilă la data faptului generator, 

ori în speță acesta nu s-a produs, nefiind încheiate contractele autentice de vânzare-cumpărare și 

nefiind achitată diferența de preț. 

Diferența de preț urmează a fi achitată cu ocazia perfectării în formă autentică a 

contractelor de vânzare-cumpărare, șituație în care TVA va deveni exigibilă și se va constitui 

într-o creanță curentă, născută în cursul procedurii. 

 

 4.2.1.  În această ipoteză în care s-ar conșidera că baza de impunere avută în vedere de 

organul fiscal este reprezentată de totalul diferenței de preț rămasă de încasat în temeiul 

antecontractelor de vânzare-cumpărare, caracterul nelegal al creanței stabilită conform  Deciziei 

de impunere nr. 103113/1/12.11.2015 și pretinsă de organul fiscal a fi înscrisă în tabelul de 

creanțe se păstrează și este evidențiat inclușiv prin prisma aplicării procentului de TVA de 19%, 

în condițiile în care, pe de o parte, în cuprinsul antecontractelor nu au fost inserate mențiuni 
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referitoare la TVA iar, pe de altă parte, promitenții cumpărători sunt în drept, a pretinde, sub 

rezerva îndeplinirii condițiilor impuse de lege, aplicarea cotei reduse de TVA de 5%.   

5. Prin cererea de admitere a creanței înregistrată la 03.11.2015, creditoarea DGRFP Cluj-

Napoca-AJFP Cluj pretinde înscrierea la masa credală și a unei sume de 816.846 lei, cu titlu de 

accesorii estimate. 

 Cu toate acestea, prin decizia de impunere nr. 103113/1/12.11.2015 comunicată 

lichidatorului judiciar, ulterior la data de 12.11.2015, cuantumul creanțelor accesorii stabilite în 

sarcina debitoarei contribuabil este de 994.510 lei (dobânzi/majorări întârziere) și 122.527 lei 

(penalități de întârziere), respectiv cu 300.191 lei mai mare față de creanța declarată prin cererea 

de admitere înregistrată la dosar la data de 03.11.2015. 

Raportat, însă, la creanța accesorie în cuantum de 816.846 lei solicitată a fi înscrisă la 

masa credală prin cererea de admitere înregistrată la data de 03.11.2015, lichidatorul judiciar va 

proceda exclușiv la analiza acesteia, fără luarea în conșiderare a surplusului accesoriilor 

evidențiate de decizia de impunere nr. 103113/1/12.11.2015, de vreme ce acestea nu au fost 

pretinse de creditoare, prin cererea de admitere a creanței. 

Având în vedere motivele evidențiate, la punctele 1-4, în analizarea creanței principale 

pretinse cu titlu de TVA –pe care le menținem în integralitate și în ce privește creanța accesorie -  

și raportat la caracterul accesoriu al sumei de 816.846 lei solicitată cu titlu de creanță accesorie, 

caracterul nelegal al creanței principale se răsfrânge și asupra creanțelor accesorii în virtutea 

principiului accesoriul urmează soarta principalului. 

Dincolo de aceasta, însă, apreciem ca determinarea cuantumului accesoriilor pretinse la 

masa credală, același precum cuantumul creanței principale, și anume 816.846 lei s-a realizat în 

mod arbitrar de către organul fiscal, cuantumul creanței accesorii nefiind dovedit în vreun fel. 

  

Raportat la cele menționate, lichidatorul judiciar va proceda la RESPINGEREA 

cererii de admitere la masa credală formulată de creditoarea DIRECȚIA GENERALĂ 

REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA prin ADMINISTRAȚIA 

JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ, cu consecința NEÎNSCRIERII acestei 

creditoare în Tabelul preliminar al creanţelor debitoarei persoană fizică în faliment 

BAȘTEA AURICA-MAGDALENA.  

 

 

2. MUNCIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, 

jud. Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma totală de 280 lei cu titlu de creanță 

bugetară reprezentând amendă contravențională conform Titlu executoriu CP 

1577087/01.10.2012.    

În urma verificărilor efectuate, lichidatorulul judiciar a constatat că declaraţia de 

creanţă a fost depusă în termen și este scutită de la plata taxei judiciare de timbru conform 
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dispoziţiilor art. 30 alin. 1 din OUG nr. 80/2013.  

 În ceea ce privește suma de 280 lei  reprezentând amenda contraventională, 

lichidatorul judiciar a conșiderat că aceasta este întemeiată și a procedat la înscrierea 

creditoarei în Tabelul preliminar al creanțelor cu titlu de creanțe bugetare.    

 

 

CREANŢE CHIROGRAFARE SUB CONDITIE 

 

Lichidatorul judiciar constată că la dosarul cauzei au fost înregistrate un număr de 91 de 

declarații de creanțe formulate de către promitenții-cumpărători ai apartamentelor aflate în 

imobilele șituate din punct de vedere administrativ în sat Florești, comuna Florești, str. Muzeul 

Apei nr. 22-28, jud. Cluj.  

Având în vedere numărul mare de cereri de creanță, lichidatorul judiciar a procedat în 

prealabil la verificarea condiției privind depunerea în termenul de formulare a cererii de creanță 

(termen limită 03.11.2015) precum și a condiției achitării taxei judiciare de timbru în cunatum de 

200 lei pentru fiecare cerere de admitere a creanței.  

Verificând declaraţiile de creanţă, sub aspectele anterior precizate, lichidatorul judiciar a 

constatat că toate declarațiile de creanță au fost depuse în termen. 

Cu privire la taxa judiciară de timbru aferentă fiecarei cererii de admitere a creanței 

formulată, lichidatorul judiciar constată ca fiind îndeplinită condiția achitării taxei, toate 

cererile au fost timbrate conform dispozițiilor art. 14 alin. 1 din OUG nr. 80/2013.   

 

 Verificând pe fond fiecare creanță, ținând seama de înscrisurile atașate la dosarul 

cauzei, lichidatorul judiciar va proceda la înscrierea creditorilor în Tabelul preliminar al 

creanțelor debitoarei Baștea Aurica-Magdalena la categoria creanțelor chirografare sub condiția  

suspenșivă a neperfectării actului autentic de vânzare-cumpărare (art. 93
1
 Legea nr. 85/2006).   

 

Totodată, menționăm faptul că, potrivit dispozițiilor art. 69 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, 

creanțele solicitate în valută au fost consolidate în lei, la cursul BNR de la data deschiderii 

procedurii, respectiv de la data de 18.09.2015, dată la care cursul euro afișat de BNR era de 4,4211 

lei/ 1 euro. 

 

Cu privire la creanțele analizate în tabelul de mai jos, debitoarea este obligată la restituire 

creantele admise la masa credala în solidar cu Benea Paul Sorin, Seleșiu Sorin și Seleșiu Anca, 

avand in vedere ca toti acesti debitori au actionat impreuna în vederea edificarii proiectului 

imobiliar din comuna Floresti, str. Muzeul Apei, fiind in fapt asociati si si-au asumat impreuna 

obligatiile fata de creditori. 

 

 



     

 

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, jud. Cluj, cod poştal 400457 | Tel: +4-0745-260873, +4-0748-888312 |  
Fax: +4-0364-112063| e-mail: daniel@godorogea.ro | www.ddgi.ro 

Analiza fiecarei cereri de admitere a creantei se regăsește în tabelul de mai jos:  



     

 

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, jud. Cluj, cod poştal 400457 | Tel: +4-0745-260873, +4-0748-888312 |  
Fax: +4-0364-112063| e-mail: daniel@godorogea.ro | www.ddgi.ro 

 

 

Corp/sc/a

p 

Număr 

antecontract 
Creditor Preț 

Total 

Plăți 

Rest 

Plată 

Creanță 

solicitată 
Creanță acceptată Tipul creanței 

B1-sc.1-ap. 

1 și locul 

de parcare 

nr. 4 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 20 

din data de 

02.03.2007 

având dată certă 

nr. 

20/05.03.2007 

CALUGAR 

OLIVIAN 

MARIAN 

43.500 euro 43.500 

euro 

0 43.500 euro 192.317,85 lei  

 

Creanță 

chirografară, 

afectată de 

condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
 Legea nr. 

85/2006). 

B1-sc.1-

ap.2 

contract de 

ceșiune  din data 

de 05.12.2008 

având dată certă 

nr. 

894/17.12.2008 

a 

antecontractului 

încheiat la data 

de 24.11.2008 

având dată certă 

nr. 299 

BONDOR 

CRISTINA ȘI 

BONDOR 

GHEORGHE 

LIVIU 

40.000 euro 40.000 

euro 

0 37.000 euro 163.580,70 lei 

 

Creanță 

chirografară, 

afectată de 

condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
 Legea nr. 

85/2006). 
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B1-sc.1-ap. 

4 și 

B2-sc.1-

ap.10 

antecontract de 

vânzare- 

cumpărare 

având încheiere 

de atestare nr. 

026 din data de 

02.04.2009 

BALAN 

CRISTIAN-

DORIN ȘI 

BALAN 

FLORICA 

82.000 euro 40.500 

euro 

pentru ap. 

4 din 

scara 1 bl. 

B1 și 

41.500 

euro 

pentru  

ap. 10 din 

bl. B2 

0 82.000 euro 362.530,20 lei  

  

Creanță 

chirografară, 

afectată de 

condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
 Legea nr. 

85/2006). 

B1-sc.1-

ap.5 și 

locul de 

parcareanr. 

1 

antecontract nr. 

40 din data de 

27.11.2006 

având dată certă 

nr. 

40/27.11.2006 

COBIRZAN 

MARCEL și 

soția 

COBIRZAN 

SUSANA 

39.000 euro 39.000 

euro 

0 39.000 euro+ 

dobândă 

aferentă de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

172.422,90 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
 Legea nr. 

85/2006) 

B1-sc.1-ap. 

6 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 5 

din data de 

02.02.2007 

având dată certă 

nr. 5/02.02.2007 

RARINCA 

FELICIA- în 

nume propriu și 

în calitate de 

soție 

supraviețuitoar

e a lui 

RARINCA 

GHEORGHE 

40.500 euro 40.500 

euro 

0 40.500 euro și 

dobândă 

aferentă de la 

data achitării 

sumei și până 

la  plata 

efectivă a 

acesteia 

89.527,27 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

Creanța în 
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cuantum de 

89.527,27 lei 

se înscrie în 

temeiul 

prezumției 

legale 

prevăzută de 

art. 30 din 

Codul 

Familiei, 

potrivit căruia  

soții au o 

contribuţie 

egală la 

dobândirea 

bunurilor 

comune. 

Cota solicitată 

în calitate de 

soție 

supraviețuitoar

e se  va înscrie 

sub condiția 

suspensivă a 

efectuării 

dovezii calității 

de 

moștenitoare a 

defunctului 

Rarinca 

Gheorghe 

B1-sc. 1- 

ap. 7 

și locul de 

Antecontract de 

vânzare- 

cumpărare nr. 

PESCAR 

AUGUSTIN ( 

în calitate de 

43.000 euro 41.000 

euro- 

conform 

0 41.000 euro și 

dobândă 

aferentă de la 

90.632,55 lei 

echivalentul a 20.500 

euro+ dobândă legală 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  
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parcare nr. 

3 

12.02.2007 

având dată certă 

nr. 

12/16.02.2007 

moștenitor al 

defunctei 

PESCAR 

ILEANA) 

 

 

 

chitanțelo

r anexate 

-prin actul 

adițional 

având 

dată certă 

nr. 128 

din data 

de 

25.07.200

7 s-a 

renunțat 

la locul de 

parcare cu 

nr. 3 

data achitării 

sumei și până 

la  plata 

efectivă a 

acesteia 

 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

Cota solicitată 

în calitate de 

moștenitor al 

Pescar Ileana 

se înscrie sub 

condiția 

suspensivă a 

dovedirii 

calității de unic 

moștenitor 

B1-sc. 1- 

ap. 7 

și locul de 

parcare nr. 

3 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 

12.02.2007 

având dată certă 

nr. 

12/16.02.2007 

PESCAR 

AUGUSTIN   

și sotia 

PESCAR 

ELENA 

FLORICA 

 

43.000 euro 41.000 

euro- 

conform 

chitantelo

r anexate’ 

-prin actul 

aditional 

având 

dată certă 

nr. 128 

din data 

de 

25.07.200

7 s-a 

renuntat 

la locul de 

0 41.000 euro și 

dobândă 

aferentă de la 

dar achitării 

sumei și pana 

la  plata 

efectivă a 

acesteia 

90.632,55 lei 

echivalentul a 20.500 

euro+ dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015. 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 
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parcare cu 

nr. 3 

B1-sc.1-ap. 

8 și 

parcarea cu 

nr. 2 

Antecontract de 

vânzare- 

cumpărare nr. 42 

din data de 

29.11.2006 

având dată certă 

nr. 41 din data 

de 29.11.2006 

SIMA 

LUCIAN-

IOAN și soția 

SIMA ANA-

MARIA 

(cesionari ai 

Antecontractul

ui nr. 

42/29.11.2006) 

39.000 euro 39.000 

euro 

0 39.000 euro și 

dobândă 

aferentă de la 

data achitării 

sumei și până 

la  plata 

efectivă a 

acesteia 

172.422,90 lei  + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015. 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B1-sc.1-

ap.9 și 

parcarea cu 

nr. 10 

Antecontractul 

nr. 41 din data 

de 29.11.2006 

având dată certă 

nr. 

41/29.11.2007 

SONEA 

GHISA 

ALEXANDRA 

IOANA cas. cu 

SONEA 

GHISA 

CRISTIAN 

VAȘILE 

39.000 euro 39.000 

euro 

0 39.000 euro 172.422,90 lei   

 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B1-sc.1-ap. 

10 și locul 

de parcare 

nr. 5 

Antecontractul 

nr. 43 din data 

de 07.12.2006 

având dată certă 

nr. 

43/07.12.2006 

DANCIU-

DEJEU 

DORIN și soția 

DANCIU-

DEJEU 

COSMINA-

LIA 

41.000 euro 21.084 

euro 

19.916 

euro 

21.084 euro 93.214,47 lei 

 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B1-sc. 1-

ap.11 

Antecontractul 

nr. 36 din data 

MIȘIN 

NICOLETA 

41.250 euro 41.250 

euro 

0 41.250 euro 182.370,37 lei   Creanță 

chirografară 
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de 20.03.2007 

având dată certă 

nr. 

38/20.03.2007 

 sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B1-sc.1-ap. 

12 și locul 

de parcare 

nr. 12 

Antecontract de 

vânzare- 

cumpărare nr. 27 

din data de 

10.03.2007 

având dată certă 

nr. 

27/10.03.2007 

UIFALEAN 

CRISTIN 

AUREL 

40.500 euro 40.500 

euro 

0 40.500 euro 179.054,55  lei   

 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B1-sc.1- 

ap. 12A și 

locul de 

parcare nr. 

9 

 

B1-sc.1- 

ap. 12B și 

locul de 

parcare nr.  

8 

 

 

B1-sc.1- 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 

68/31.07.2007 

având dată certă 

nr. 

107/31.07.2007 

 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 

69/31.07.2007 

având dată certă 

nr. 

108/31.07.2007 

 

SC 

FORTLAWN 

PROPERTIES 

SRL 

 

144.000 euro 

după cum 

urmează  

48.000 euro 

pentru ap. 12A  

locul de 

parcare nr. 9 

 

 

 

48.000 euro 

pentru ap.12B 

locul de 

96.000 

euro 

respectiv: 

 

48.000 

euro 

pentru ap. 

12A  

locul de 

parcare 

nr. 9 

 

 

48.000 

euro 

96.000 euro 424.425,60 

lei 

 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

 

Creanța în 

cuantum de 

48.000 euro, 

respectiv prețul 

aferent ap. 24A 
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ap. 24A și 

locul de 

parcare nr. 

13 

 

Antecontract de 

vânzare- 

cumpărare din 

data de 

27.11.2007 

având dată certă 

nr. 

442/27.11.2007 

 

 

parcare nr.  8 

 

 

 

 

48.000 euro 

pentru ap. 24A 

locul de 

parcare nr. 13 

 

48.000 

euro 

pentru ap. 

12B locul 

de parcare 

nr.  8 

 

nu a fost 

înscrisă în 

tabelul 

preliminar al 

creanțelor 

întrucăt 

promitentul 

cumpărător nu 

a făcut dovada 

achitării acestei 

sume. 

B1-sc.2-ap. 

13 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 

33/16.03.2007 

având dată certă 

nr. 

31/16.03.2007 

CORNEA 

OVIDIU 

CALIN 

42.000 euro 42.000 

euro 

0 42.000 euro 185.686,20 lei  

 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B1-sc. 2-

ap. 14 

Antecontract  

din data de 

19.09.2007 

având dată certă 

nr. 

167/19.09.2007 

VLAIC 

BOGDAN 

ALIN 

47.000 euro 47.000 

euro 

0 47.000 euro și 

dobândă 

aferentă de la 

data achitării 

sumei și până 

la  plata 

efectivă a 

acesteia 

207.791,70 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015. 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 
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B1-sc.2-ap. 

15 

Antecontract nr. 

30/12.03.2007 

având dată certă 

nr. 

25/12.03.2007 

CHIREA 

RAZVAN 

DUMITRU 

șisotia 

CHIREA 

RALUCA 

GEORGIANA 

 

41.500 euro 41.500 

euro 

0 41.500 euro și 

dobândă 

aferentă de la 

data achitării 

sumei și până 

la  plata 

efectivă a 

acesteia 

183.475,65 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015. 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B1-sc.2-ap. 

16 

Antecontract de 

vânzare- 

cumpărare nr. 3 

din data de 

23.01.2007 

având dată certă 

nr. 3/23.01.2007 

BORA 

CAMELIA ȘI 

BORA 

GABRIEL 

41.000 euro 41.000 

euro 

0 41.000 euro și 

dobândă 

aferentă de la 

data achitării 

sumei și până 

la  plata 

efectivă a 

acesteia 

181.265,10 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015. 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B1-sc.2-ap. 

17 

Antecontractul 

nr. 6 din data de 

08.02.2006 

având dată certă 

nr. 6/08.02.2007 

MURESAN 

VAȘILE 

MARIAN și 

soția 

MURESAN 

VERONICA 

LUCIA 

39.000 euro 39.000 

euro 

0 39.000 euro și 

dobândă 

aferentă de la 

data achitării 

sumei și până 

la  plata 

efectivă a 

acesteia 

172.419,00 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B1-sc.2-ap. 

18 și locul 

de parcare 

Antecontractul 

de vânzare- 

cumpărare nr. 45 

BOB ADRIAN 

MIHAITA și 

soția BOB 

40.500 euro 40.500 

euro 

 40.500 euro 179.054,55 lei  Creanță 

chirografară 

sub condiția  
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nr. 11 din data de 

12.12.2006 

având dată certă 

nr. 

45/12.12.2006 

ADRIANA suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B1-sc.2-

ap.19 și 

locul de 

parcare nr. 

17 

Antecontract de 

vânzare- 

cumpărare nr. 7 

din data de 

12.02.2007 

având dată certă 

nr. 7/12.02.2007 

JUCAN LIVIU 

cu JUCAN 

IOANA 

40.000 euro 40.000 

euro 

0 40.000 euro și 

dobândă 

aferentă de la 

data achitării 

sumei și până 

la  plata 

efectivă a 

acesteia 

176.844,00 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B1-

sc.2.ap.21 

și locul de 

parcare nr. 

15 

Antecontract de 

vânzare- 

cumpărare nr. 48 

din data de 

22.12.2006 

având dată certă 

nr. 

47/22.12.2006 

BELIGAR 

RADU IOAN 

și BELIGAR 

LAURA 

IOANA 

40.500 euro 38.000 

euro 

2.500 

euro 

38.000 euro și 

penalități 

conform 

antecontractul

ui de vânzare 

cumpărare nr. 

48/22.12.2006 

168.001,80 lei  

 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006). 

În ceea ce 

privește 

penalitățile 

solicitate de 

creditori, 

acestea au fost 

prevăzute 
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contractual 

pentru ipoteza 

nerespectării 

termenului de 

finalizare a 

imobilului, 

însă în cazul de 

față nu s-a 

făcut dovada 

nepredării în 

termenul 

stabilit a 

apartamentului. 

Mai mult, 

lichidatorul 

constată ca 

între părți s-a 

încheiat și  

process-verbal 

de recepție din 

data de 

25.07.2007, 

care atestă 

primirea în 

folosință a 

apartamentului, 

anterior 

termenului 

contractual. 

Referitor la 

penalitățile 

prev. de art. 

V.3 din 

Antecontract, 

lichidatorul 
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judiciar 

apreciază că 

aceste 

prevederi 

contractuale nu 

sunt incidente 

în cauză 

întrucăt 

promitenții 

cumpărători nu 

s-au răzgândit 

cu privire la 

perfectarea 

contractului de 

vânzare- 

cumpărare în 

formă 

autentică, iar 

antecontractul 

nu s-a 

rezoluționat. 

B1-sc.2-

ap.23 

Antecontractul 

de vânzare 

cumpărare nr. 21 

din data de 

05.03.2007 

având dată certă 

nr. 

21/05.03.2007 

POP EUGEN 

FELICIAN și 

POP IOANA 

CRISTINA 

39.500 euro 39.500 

euro 

0 39.500 euro și 

dobândă 

aferentă de la 

data achitării 

sumei și până 

la  plata 

efectivă a 

acesteia 

174.633,45 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B1-sc.2-

ap.24 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 21 

BENTO 

DANIEL 

AUREL și 

40.500 euro 40.500 

euro 

 40.500 euro și 

dobândă 

aferentă de la 

179.054,55 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  
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din data de 

02.03.2007 

având dată certă 

nr. 

21/02.03.2007 

BENTO 

ANCUTA 

data achitării 

sumei și până 

la  plata 

efectivă a 

acesteia 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B1-sc.2-

ap.24B 

 

B2-sc.2-

ap.24B 

 

B4-sc.2-

ap.24B 

 

 

 

B3-sc.1-

ap.2 

 

Antecontract de 

vânzare- 

cumpărare 

având dată certă 

nr. 136 din data 

de 11.02.2010 

pentru 

apartamentele 

24B din B1, B2 

și B4 

 

Antecontractul 

de vânzare- 

cumpărare 

având dată certă  

nr. 050 din data 

de 15.07.2009 

BENEA 

ILEANA 

55.000 

respectiv: 

 

30.000 euro prț 

pentru ap. ce 

au făcut 

obiectul 

Antecontractul

ui 136 din data 

de 11.02.2010  

și 

25.000 euro 

pentru  ap. ce a 

făcut obiectul 

antecontractulu

i  având dată 

certă  nr. 050 

din data de 

15.07.2009 

55.000 

euro 

0 55.000 euro 243.160,50 lei    Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2.sc.1- 

ap. 1 și 

locul de 

parcare nr. 

29 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 

49/27.04.2007, 

încheiere de dată 

certă nr. 63 din 

TOPAI 

MIHAELA 

EMILIA 

48.000 euro 44.000 

euro 

4.000 

euro 

44.000 euro și 

dobânda 

legală 

calculată de la 

data de 

30.04.2008, 

194.528,40 lei+ 

dobândă legală 

calculată de la data  

de 30.04.2008 până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 
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27.04.2007 termenul 

prevăzut 

pentru 

perfectarea 

contractului 

autentic de 

vânzare 

cumpărare și 

până la data 

plății efective 

18.09.2015 de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc.1-

ap.2 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 

55/21.05.2007,  

încheiere de dată 

certă nr. 77 din 

21.05.2007 

IRIMIES 

SERGIU 

VLAD 

42.000 euro 42.000 

euro 

0 42.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

185.686,20 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc.2-

ap.3 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 

55/21.05.2007,  

încheiere de dată 

certă nr. 77 din 

21.05.2007 

IENEC 

COZMA 

MARCEL 

DAN și IENIC 

COZMA 

ELENA 

ALINA 

44.000 EURO 44.000 

euro 

0 44.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

194.528,40 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2.-sc.2-

ap.4 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare 

având dată certă 

MURESAN 

TEODOR și 

MURESAN 

42.500 euro 42.500 

euro 

0 42.500 euro și  

dobanda 

legală 

calculată de la 

6.769 lei Creanță 

chirografară 
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nr. 268 din data 

de 20.12.2007 

ANA data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia  

6.769 lei 

cheltuieli de 

judecată 

 

Creanța 

solicitată în 

cuantum de 

42.500 euro nu 

este întemeiată 

întrucât prin 

Sentința Civilă 

nr. 

386/10.02.201

5 pronunțată în 

dosarul 

27306/211/201

3 al 

Judecătoriei 

Cluj-Napoca, 

definitivă prin 

neapelare de la 

31.03.2015, s-a 

admis în parte 

acțiunea 

creditorilor și 

s-a transferat 

dreptul de 

proprietate 

asupra ap. 4 

din B2 astfel 

încât nu mai 

există un drept 

de creanță 

aferent 

contravalorii 

prețului achitat 

pentru 

apartament. 
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B2-sc.1-

ap.5 

Contract de 

cesiune din data 

de 07.03.2008 al 

antecontractului 

de construire și 

vânzare-

cumpărare nr. 56 

din data de 

21.05.2007, 

având încheiere 

de dată certă nr. 

79  din 

21.05.2007 

ORBAN ANA-

MARIA 

39.000 39.000 

euro 

 

0 46.500 euro și  

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

 

172.422,29 lei 

reprezând 

contravaloarea sumei 

de 39.000 euro + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

 

Creanța în 

cuantum de 

7.500 euro este 

neintemeiată 

întrucât prețul 

de vânzare-

cumpărare 

stabilit între 

părți și efectiv 

achitat 

promitenților 

vânzători este 

de 39.000 euro, 

motiv pentru 

care această 

diferență nu va 

fi înscrisă în 

tabelul 

preliminar. 

B2-sc.1-

ap.6 

Antecontract de 

construire și 

vânzare-

cumpărare nr. 56 

CAIA IOAN 41.500 euro 41.500 

euro 

0 41.500 euro 183.475,65 lei Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 
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din data de 

21.05.2007, 

având încheiere 

de dată certă nr. 

79  din 

21.05.2007 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc.1-

ap.7 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 

32/14.03.2007, 

având încheiere 

de dată certa nr. 

28/14.03.2007 

BEJAN 

ALEXANDRU 

LUCIAN 

42.000 euro 42.000 

euro 

0 42.000 euro și  

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

185.686,20 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc.1-

ap.8 și 

locul de 

parcare nr. 

19 

Antecontract   

de vânzare- 

cumpărare nr. 

65/18.07.2007 

având încheiere 

de dată certă nr. 

119/18.07.2007 

SENILA 

ȘIMONA 

CORINA 

46.000 

euro+2.000 

EURO 

(parcarea) 

47.500 

euro 

500 

euro 

47.500 euro 210.002,25 lei  Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc.1-

ap.9 și 

locul de 

parcare nr. 

23 

Antecontract   

de vânzare- 

cumpărare 

având încheiere 

de atestate de 

dată certă nr. 

BERETCHI 

MARIUS 

42.000 euro 42.000 

euro 

0 42.000 euro și  

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

185.686,20 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

Creanță 

chirografară 

sub condiția  

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-
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9/13.02.2007 efectivă a 

acesteia 

 

18.09.2015 cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc.1-

ap.11+loc 

de parcare 

nr. 21 

Act Aditonal  

având dată certă 

nr. 

100/27.06.2007  

la antecontractul 

de vânzare 

cumpărare nr. 

60/27.06.2007 

GURGU 

BOGDAN 

MIHAIL 

43.000 euro 39.000 

euro 

4.000 

euro 

43.000 euro 172.422,90 lei  Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc.2-ap. 

13 șilocul 

de parcare 

nr. 31 

Antecontract de 

vânzare- 

cumpărare nr. 

64/05.07.2007 

având încheiere 

de dată certă nr. 

111/05.07.2007 

SALANTA 

DIANA 

ROXANA 

45000 euro 45000 

euro 

0 45000 euro și  

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

198.949,50 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc.2-ap. 

14 

Antecontract de 

vânzare- 

cumpărare 

având încheiere 

de dată certă nr. 

158/11.09.2007 

HIRISCAU 

ADRIAN 

VAȘILE și 

HIRISCAU 

LAURA 

EMANUELA 

47.000 euro 47.000 

euro 

0 47.000 euro și  

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

207.791,70 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 
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85/2006) 

B2-sc.2-ap. 

15 

Antecontract de 

vânzare- 

cumpărare nr. 

71/02.08.2007  

având încheiere 

de dată certă nr. 

143/02.08.2007 

ZDROBA 

DELIA 

MIRELA 

48.000 euro 48.000 

euro 

0 48.000 euro  și  

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

212.212,80 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc.2-ap. 

16 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 

22/06.03.2007   

având încheiere 

de dată certă nr. 

22/06.03.2007 

MAHALEAN 

RADU 

MARCEL 

40.000 euro 35.000 

euro 

5.000 

euro 

35.000 euro 154.738,50 lei  Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc.2-ap. 

17 

Contract de 

cesiune din data 

de 12.03.2008 a 

antecontractului 

de vânzare-

cumpărare nr. 39 

din data de 

27.03.2007 

MOLNAR 

STANCIU 

BELA-GEZA 

40.500 euro 40.500 

euro 

0 40.500 euro și  

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

179.054,55 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc.2-ap. Antecontract de 

vânzare-

ȘIMIONCA 

POMPEI 

40.500 euro 40.500 0 euro 40.500 euro și  

dobanda 

179.054,55  lei+ 

dobândă legală 

Creanță 

chirografară 



     

 

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, jud. Cluj, cod poştal 400457 | Tel: +4-0745-260873, +4-0748-888312 |  
Fax: +4-0364-112063| e-mail: daniel@godorogea.ro | www.ddgi.ro 

18 cumpărare nr. 25 

din data de 

08.03.2007  

având încheiere 

de dată certă nr. 

25/08.03.2007 

ANDREI 

 

euro legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc.2-ap. 

19 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 70 

din data de 

31.07.2007   

având încheiere 

de dată certă nr. 

101/28.06.2007 

CHITA 

VAȘILE  și 

CHITA 

ARISTINA 

49.000 euro 49.000 

euro 

0 49.000 euro și  

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

216.633,90  lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc2-ap. 

20 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 67 

din data de 

26.07.2007   

având încheiere 

de dată certă nr. 

133/26.07.2007 

TULUC   

ALIN 

47.000 euro 47.000 

euro 

0 47.000 euro și  

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

207.791,70  lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc2-

ap.21 și loc  

de parcare 

nr. 24 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 61 

din data de 

28.06.2007   

RADI 

SEBASTIAN 

RAZVAN 

45.500 euro 45.500 

euro 

0 45.500 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

201.160,05  lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 
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având încheiere 

de dată certă nr. 

101/28.06.2007 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc2-ap. 

22 și loc ul 

de parcare 

nr. 30 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 22 

din data de 

02.03.2007   

având încheiere 

de dată certă nr. 

22/02.03.2007 

FLOREAN  

MIHAELA 

IOANA și 

FLOREAN 

SORIN iOAN 

42.000 euro 42.000 

euro 

0 42.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

185.686,20 lei  + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc2-ap. 

23 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 50 

din data de 

02.05.2007   

având încheiere 

de dată certă nr. 

67/02.05.2007 

DANCIU 

IOAN și 

DANCIU 

ONITA 

4.2000 euro 40.936 

euro 

1.064 

euro 

42.000  euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

180.982,14 lei 

echivalentul a 40.936 

euro + dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B2-sc2-ap. 

24 și locul 

de parcare 

nr. 28 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 57 

din data de 

23.05.2007   

având încheiere 

de dată certă nr. 

VUSCAN 

FLORIN 

39.000 euro 39.000 

euro 

0 39.000 euro 172.422,90 lei   Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 
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84/23.05.2007 93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-

ap.`1 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 58  

din data de 

23.05.2007   

având încheiere 

de dată certă nr. 

85/23.05.2007 

ROMAN 

IUSTINA 

MARIA 

45.000 euro 45.000 

euro 

0 45.000 euro 198.949,50 lei  Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. 

3 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare  

având încheiere 

de dată certă nr. 

075/14.03.2008 

CUCURA 

MARIN și 

CUCURA 

ELENA 

46.000 euro 46.000 

euro 

0 46.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

203.370,60 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. 

4 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 67 

din data de 

20.07.2007 

având dată certă 

nr. 

121/20.07.2007 

ILEA GELU-

BOGDAN 

47.000 euro 47.500 

euro 

0 47.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

207.791,70 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. Antecontract de 

vânzare 

MURESAN 40.000 euro 40.000 0 40.000 euro și 

dobanda 

176.844,00 lei + 

dobândă legală 

Creanță 

chirografară 
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5 cumpărare nr. 10 

din data de 

14.02.2007, 

având dată certă 

nr. 

10/14.02.2007 

CLAUDIU euro legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. 

6 și locul 

de parcare 

nr. 36 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare  

avand încheiere 

de atestare a 

identității 

părților și data 

certă nr. 

155/07.09.2007 

VALCU 

PANTELIMO

N ȘI VALCU 

STELUTA 

TANIA 

51.000 euro 49.000 

euro 

2.000 

euro 

51.000 euro 216.633,90 lei  

reprezentând 

contravaloarea  

49.000 euro 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. 

8 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 38 

din data de 

24.03.2007 

având dată certă 

nr. 

42/24.03.2007 

SPATAR 

CONSTANTI

N și SPATAR 

CRISTINA 

MARIA 

39.700 euro 36.000 

euro 

3.700 

euro 

36.000 euro 159.159,60 lei  Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. 

9 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 34 

din data de 

16.03.2007 

având dată certă 

MANEA 

MARINELA 

MINODORA 

41.500 euro 41.500 

euro 

0 41.500 euro 183.475,65 lei  Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 



     

 

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, jud. Cluj, cod poştal 400457 | Tel: +4-0745-260873, +4-0748-888312 |  
Fax: +4-0364-112063| e-mail: daniel@godorogea.ro | www.ddgi.ro 

nr. 

32/16.03.2007 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. 

10 și locul 

de parcare 

nr. 33 

Antecontract de 

vânzare cumpare 

având dată certă 

nr. 189 din 

27.09.2007 

SZILAGYI 

ZOLTAN 

50.000 euro 48.850 

euro 

1.150 

euro 

50.000 euro 215.970,73 lei 

reprezentând 

contravaloare 48.850 

euro 

 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. 

11 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 52 

din data de 

09.05.2007 

având dată certă 

nr. 

71/09.05.2007 

FRATEAN 

EMIL 

44.000 euro 44.800 

euro 

0 44.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

198.065,28 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. 

12 și locul 

de parcare 

nr. 33 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 48 

din data de 

25.04.2007 

având dată certă 

nr. 

60/25.04.2007 

BLAGA  

DANIEL 

43.000 euro 43.000 

euro 

0 43.000 euro 190.107,30 lei  Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 
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B3-sc.2-ap. 

13 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 48 

din data de 

27.04.2007 

având dată certă 

nr. 

62/27.04.2007 

CIMPEANU 

MIRCEA 

DORIN și 

CIMPEANU 

LIUTA 

ADRIANA 

45.000 euro 45.000 

euro 

0 45.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

198.949,50 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. 

14 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare 

având dată certă 

nr. 086 din data 

de 20.03.2008 

KOPECZI 

ARPAD-

LEVENTE 

45.000 euro 42.688 

euro 

2.312 

euro 

22.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

88.422 lei 

reprezentând suma de 

22.000 euro 

 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

Creanța se va 

înscrie afectată 

și de condiția 

dovedirii 

calității de 

moștenitor unic 

a numitelor 

Morar Monica 

Marcela și 

Morar Mirela 

Niculina 

precum și 

dovada 

achitării 
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diferenței de 

preț aferente 

Antecontractul

ui din 

16.02.2012. 

B3-sc.1-ap. 

15 și 

locurile de 

parcare nr. 

38 și 39 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare 

având dată certă 

nr. 240 din data 

de 23.11.2007 

POP ADRIAN 

MIHAI 

51.000 euro 51.000 

euro 

0 51.000 euro 225.476,10 lei  Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006). 

B3-sc.1-ap. 

16 

Antecontrac de 

vânzare 

cumpărare nr. 66 

din data de 

18.07.2007 

având dată certă 

nr. 

120/18.07.2007 

TULBURE 

GABRIEL 

DORIN 

48.000 euro 48.000 

euro 

0 48.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

202.128,00 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006). 

B3-sc.1-ap. 

17 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 8 

din 12.02.2007 

având dată certă 

nr. 8 din data de 

12.02.2007 

FLOREAN 

FLORIN 

RARES și 

FLOREAN 

CARMEN 

TEODORA 

40.000 euro 30.900 

euro 

9.100 

euro 

30.900 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

136.611,99 lei+ 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 
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85/2006). 

B3-sc.1-ap. 

18 și locul 

de parcare 

nr. 37 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 42 

din 28.03.2007 

având dată certă 

nr. 47 din data 

de 23.03.2007 

FELECAN 

IOAN 

44.000 euro 40.000 

euro 

4.000 

euro 

44.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

176.844,00reprezentâ

nd suma de 40.000 

euro  + dobândă 

legală calculată de la 

data achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

Suma de 4.000 

euro care nu a 

fost acceptată 

reprezintă 

diferența de 

preț pentru 

care creditorul 

nu a depus 

dovezi din care 

să rezulte și 

achitarea 

acestei sume. 

B3-sc.1-ap. 

19 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 37 

din 23.03.2007 

având dată certă 

nr. 41 din data 

de 23.03.2007 

TRIPON 

ALEXANDRU 

44.000 euro 44.000 

euro 

0 euro 44.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

194.528,40 lei 

 + dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 
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B3-sc.1-ap. 

20 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare NR. 

134  din 

21.08.2007 

având dată certă 

nr. 134 din data 

de 21.08.2007 

NADASAN 

ȘIMONA 

MIHAELA 

48.000 euro 48.000 

euro 

0 48.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

212.212,80 lei  + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. 

21 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 47 

din 30.03.2007 

având dată certă 

nr. 47 din data 

de 30.03.2007 

BUZILA 

LIVIU IOAN 

și BUZILA 

ELENA 

ALEXANDRA 

41.500 euro 41.500 

euro 

0 41.500 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

183.475,65 lei   + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. 

22 și locul 

de parcare 

nr. 42 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 23 

din 06.03.2007 

având dată certă 

nr.23  din data 

de 06.03.2007 

SERBAN 

CLAUDIU 

44.000 euro 44.000 

euro 

0 44.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

194.528,40 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. 

23 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 72 

din 07.08.2007 

având dată certă 

TUDORACHE 

GHEORGHE 

și 

TUDORACHE 

45.000 euro 44.000 

euro 

1.000 

euro 

44.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

194.528,40 lei+ 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 
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nr. 150 din data 

de 07.08.2007 

SUSANA sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B3-sc.1-ap. 

24 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 51 

din 03.05.2007 

având dată certă 

nr. 70 din data 

de 03.05.2007 

FETI 

GHEORGHE 

44.000 euro 44.000 

euro 

0 44.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

194.528,40 lei   + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.1-ap. 

1 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 54 

din data de 

18.05.2007 

având dată certă  

nr. 

76/18.05.2007 

CAMARASA

N 

MARIOARA 

45,000 euro 

 

45,000 

euro 

 

0 45,000 euro 

 

198.949,50 lei  Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

 

B4-sc.1-ap. 

3 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare nr. 

având dată certă  

nr. 

038/15.02.2008 

POP 

NICOLAE 

DUMITRU 

POP CARMEN 

45.000 euro 45.000 

euro 

0 45.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

198.949,50 lei  + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 



     

 

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, jud. Cluj, cod poştal 400457 | Tel: +4-0745-260873, +4-0748-888312 |  
Fax: +4-0364-112063| e-mail: daniel@godorogea.ro | www.ddgi.ro 

acesteia 93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.1-ap. 

5 

Antecontract  

devânzare-

cumpărare nr. 43 

din data de 

02.04.2007 

având dată certă 

nr. 

49/02.04.2007 

SALAJAN 

MARIA 

42.000 euro 42.210 

euro 

0 42.210 euro 

pret achitat 

(plus 

comisioane 

bancare 

percepute 

transferului) 

186.614,63 lei 

 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.1-ap. 

6 

Antecontract de 

vânzarecumpăra

re nr. 29 din data 

de 12.03.2007 

având dată certă 

nr. 

24/12.03.2007 

 

 

MATES 

FLORIN 

42.000 euro 24.800 

euro 

17.200 

euro 

 

42.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

109.643,28 lei  

reprezentând suma de 

24.800 euro + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

Restul sumei  

de 17.200 euro 

nu se va înscrie 

în tabelul 

preliminar al 

creanțelor 

deoarece 

creditorul nu a 

făcut și dovada 

achiării acestei 

sume. 

B4-sc.1-ap. Antecontract de SOT 50.000 euro 52.000 2.000 52.000 euro 229.897,20 lei  Creanță 
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7 și locurile 

de parcare 

50 și 51 

vânzare 

cumpărare 

având dată certă 

nr. 

184/10.10.2007 

MEDICAL 

S.R.L. 

 

 

pentru ap. și 

4.000 euro 

locurile de 

parcare 

euro euro 

locuril

e de 

parcar

e 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.1-ap. 

8 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare  

având dată certă 

nr. 163 din data 

de 14.12.2007 

IRIMIES 

PATACHI 

GIZELA în 

nume propriu și 

în calitate de 

soție 

supraviețuitoar

e a lui 

IRIMIES 

PATACHI 

ANDREI 

49.000 euro 49.000 

euro 

0 49.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

216.633,90 lei  + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

Creanta se 

înscrie și sub 

condiția 

suspensivă a 

dovedirii 

calității de  

succesoare a 

defunctului 

Irimies Patachi 

Andrei. 

B4-sc.1-ap. 

10 

Antecontractul 

nr. 46 din data 

de 16.04.2007 

având dată certă 

nr. 56 din data 

BOLBA 

EUGENIA 

46.000 euro 42.000 

euro 

4.000 

euro 

42.000 euro 185.686,20 lei 

 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 
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de 16.04.2007 actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.1-ap. 

11 

Antecontractul 

nr. 45 din data 

de 13.04.2007 

având dată certă 

nr. 

55/13.04.2007 și  

Sentința civilă 

nr. 

2510/24.02.2009 

pronunțată de 

Judecătoria 

Cluj-Napoca în 

dosar nr. 

16296/211/2008 

SCARLAT 

FLORIN IOAN 

37.800 euro 37.800 

euro 

0 37.800 euro 167.117,58 lei  

 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.1-ap. 

12 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 

122 din data de 

16.08.2007 

având dată certă 

nr. 

123/16.08.2007 

MAGHEAR 

DANUT 

VAȘILE și 

MAGHEAR 

ANDREIA-

ANA-MARIA 

48.000 euro 48.000 

euro 

0 48.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

212.212,80 lei  + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.2-ap. 

13 și locul 

de parcare 

nr. 41 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărare   

având dată certă 

nr. 

MOLDOVAN 

CRISTINA-

MINERVA 

48.000 euro 48.000 

euro 

0 48.000 euro 212.212,80 lei  Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 
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229/15.11.2007 actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.2-ap. 

15 și locul 

de parcare 

nr. 40 

Antecontract de 

vânzare-

cumpărareavând 

dată certă nr. 

246/29.11.2007 

MORGOVAN 

ALEXE-

CLAUDIU 

48.000 euro 48.000 

euro 

0 48.000 euro 212.212,80 lei  Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.2-ap. 

16 

Conventie de 

cesiune având 

încheiere de 

legalizare nr. 32 

din data de 

07.04.2015 a 

Antecontractului  

de vânzare- 

cumpărare nr. 31 

din data de 

13.03.2007 

având dată certă 

nr. 

23/13.03.2007 

modificat prin 

Act aditional  nr. 

2 având dată 

certă nr. 125 din 

data de 

24.07.2007 

NADAS 

GEORGE-

COSMIN  și 

NADAS 

CODRUTA 

EMILIA 

42.000 euro 42.000 

euro 

0 42.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

185.686,20 lei  + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării   prețului 

până la data 

deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 
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B4-sc.2-ap. 

17 

Antecontract  de 

vânzare-

cumpărare 

autentificat sub 

nr. 2529 din data 

de 03.11.2006 

MARGINEAN

U MIHAELA-

ELENA 

44.300 euro 44.300 

euro 

0 44.300 euro 195.854,73 lei   Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.2-ap. 

18 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 28 

din data de 

12.03.2007 

având dată certă 

nr. 

23/12.03.2007 

 

GABRIAN 

IOAN 

41.500 euro 41.500 

euro 

0 41.500 euro 183.475,65 lei   Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.2-ap. 

19 

Antecontractul 

nr. 26 din data 

de 10.03.2007 

având dată certă 

nr. 

26/10.03.2007 

GOZMAN 

RADU DAN 

40.500 euro 40.500 

euro 

 40.500 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

179.054,55 lei  + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.2-ap. 

20 și locul 

de parcare 

nr. 48 

Antecontractul 

de vânzare 

cumpărare nr. 63 

din data de 

29.06.2007 

FARCAS 

MONICA 

45.000 euro 41.000 

euro 

4.000 

euro 

45.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

181.265,10 lei 

reprezentând suma de 

41.000 euro + 

dobândă legală 

calculată de la data 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 
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având dată certă 

nr. 

103/29.06.2007 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

Creanța în 

cuantum de 

4.000 euro nu 

va fi înscrisă 

pe tabelul 

preliminar al 

creanțelor 

întrucât 

creditoarea nu 

a făcut dovada 

plății și acestei 

sume. 

B4-sc.2-ap. 

21 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 59  

din data de 

04.06.2007 

având dată certă 

nr. 

94/04.06.2007 

MAC IOAN și 

HOSU MARIA 

50.000 euro 46.000 

euro 

4.000 

euro 

50.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

203.370,60 lei 

reprezentând suma de 

46.000 euro + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

Creanța în 

cuantum de 

4.000 euro  nu 

va fi înscrisă 

pe tabelul 

preliminar al 

creanțelor 
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întrucât 

creditorul nu a 

făcut dovada 

plății și acestei 

sume. 

B4-sc.2-ap. 

22 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare nr. 44 

din data de 

11.12.2006 

având dată certă 

nr. 

44/11.12.2006 

LAVRIC 

LAURENTIU 

NICOLAE 

42.000 euro 42.000 

euro 

0 42.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

185.682,20 lei   + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.2-ap. 

23 și un loc 

de parcare 

nespecifica

t 

Contract de 

cesiune și 

promisiune de 

vânzare 

cumpărare 

având dată certă 

nr. 210 din data 

de 05.08.2008 

MARC 

CONSTANTI

N-RAUL 

 

44.000 euro 

preț apartament 

 

2.000 euro preț 

parcare 

 

44.000 

euro 

 

 

 

2.000 

euro 

0 44.000 euro 

 

194.528,40 lei + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.2-ap. 

24 

Antecontract de 

vânzare 

cumpărare 

având dată certă  

nr. 

186/27.09.2007 

ȘIMON 

VAȘILE 

FLORIN 

Și 

ȘIMON 

DORINA 

50.000 euro 50.000 

euro 

0 50.000 euro 221.055,00 lei  Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 
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IOANA 93
1
Legea nr. 

85/2006) 

B4-sc.2-ap. 

24A 

Antecontractul 

de vânzare 

cumpărare nr. 

având dată certă 

nr. 006/ 

14.01.2008 

HATHAZI 

EVA și 

HATHAZI 

JANOS 

35.000 euro 35.000 

euro 

0 35.000 euro și 

dobanda 

legală 

calculată de la 

data achitării 

sumei și până 

la plata 

efectivă a 

acesteia 

154.738,50 lei  + 

dobândă legală 

calculată de la data 

achitării fiecărei 

tranșe de preț până la 

data deschiderii 

procedurii, respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară 

sub condiția 

suspensivă  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

 

 În urma analizei declarațiilor de creanţă depuse la dosarul cauzei, pasivul debitoarei BAȘTEA AURICA-MAGDALENA înscris 

în tabelul preliminar este de 18.166.651,26 lei , astfel cum rezultă şi din tabelul depus la dosarul cauzei. 

 Tabelul preliminar al creanțelor a fost înregistat la dosarul cauzei la data de 19.11.2015, precum şi transmis în vederea publicării 

în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă la aceeași dată. 

Potrivit dispozițiilor art. 73 din Legea nr. 85/2006, debitoarea, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze 

contestaţii la tabelul preliminar în termen de 5 zile de la data publicării acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

 

Lichidator judiciar 

DDG INSOLVENCY SPRL prin 

av. Godorogea Daniel Lucian 

  

 


