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

Debitor: BAȘTEA AURICA-MAGDALENA 

 

 
TABEL PRELIMINAR AL CREANŢELOR 

 

 

 

 

 

Grupa I Creanţe garantate art. 121 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 

Nr 

crt 
Adresa Creditor 

Creanta 

solicitata 
Creanta acceptata Mentiuni % grupă % total 

% 

drept 

vot 

1 

Bucuresti, 

B-dul Ion 

Mihalache 

nr. 7, Sector 

1 

BRD GROUPE 

SOCIETE 

GENERALE  

S.A. 

202.238,65 

euro 

894.117,29 lei debitoarea fiind 

obligata  în solidar cu Benea 

Paul Sorin, Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanţă garantată cu ipotecă  în limita 

valorii bunurilor aduse în garanție conform 

contractului de garanţie reală   imobiliară  

autentificat sub nr. 1065 din data de 

24.05.2006,  asupra imobilelor teren pentru 

constructii, curte si gradina  in suprafata de  

798 mp situat in localitatea Floresti inscris 

in CF nr. 5068 Floresti, nr. Topo 

2211/1/2/2, 2212/1/2/2, 2213/1/2/2 si asupra 

teren in suprafata de 3061 mp situat in 

localitatea Floresti inscris in CF 4606 

Floresti, nr. Topo 2208/1, 2209/1, 2210/1 

61,332% 4,922% 59,936% 

2 
B3-sc.1-ap. 

7 

COSMA 

HOREA 

NICOLAE si 

COSMA 

CRISTINA 

ANISOARA 

40.000 

EURO + 

3.000 lei 

179.844 lei, debitoarea fiind 

obligata  în solidar cu Benea 

Paul Sorin, Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță garantată în limita valorii 

imobilului situat în comuna Florești, sat 

Florești, str. Muzeul Apei, bl. B3, sc.1, ap. 

7, asupra căruia creditoarea are un drept de 

retenție 

12,336% 0,990% 12,056% 

3 
B2-sc.1-

ap.12 

STANCIU 

(TUREAN) 

CATRINA 

IRINA 

42.500 

euro 

187.896,75 lei debitoarea fiind 

obligata  în solidar cu Benea 

Paul Sorin, Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță garantată în limita valorii 

imobilului situat în comuna Florești, sat 

Florești, str. Muzeul Apei,  bl. B2, sc.1, 

ap.12, asupra căruia creditoarea are un drept 

de retenție 

12,889% 1,034% 12,595% 
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4 
B4-sc.1-ap. 

9 

COSMA 

COSMIN 

VASILE 

39.500 

euro + 

4.150 euro 

+3.000 lei 

195981,01 debitoarea fiind 

obligata  în solidar cu Benea 

Paul Sorin, Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță garantată în limita valorii 

imobilului situat în comuna Florești, sat 

Florești, str. Muzeul Apei,  bl. B4, sc. 1 ap. 

9, asupra căruia creditoarea are un drept de 

retenție 

13,443% 1,079% 13,137% 

TOTAL GRUPA 1.457.839,05 lei - 
100,000

% 
8,025% 97,725% 

 

 

Creanţe bugetare - art. 123 pct 4 din Legea nr.85/2006 

Nr. 

crt 
Adresa Creditor 

Creanta 

solicitata 

Creanta 

acceptata 
Mentiuni % grupă 

% 

total 

% creante 

drept vot 

1 

Mun. 

Cluj-

Napoca, 

Piata 

Unirii nr. 

1, jud. 

Cluj 

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 280 lei 280 

Titlu executoriu CP 1577087/01.10.2012 

100% 0,002% 0,02% 
Somatia nr. 315845/22.05.204 

2 

Mun. 

Cluj-

Napoca, 

Piata 

Avram 

Iancu nr. 

8, jud. 

Cluj 

DIRECTIA GENERALA 

REGIONALA A FINSNTELOR 

PUBLICE CLUJ-NAPOCA-

ADMINISTRATIAJUDETEANA A 

FINANTELOR PUBLICE CLUJ 

1.633.692 lei 

reprezentand 

8116.846 lei 

TVA estimate si 

86.846 lei 

accesorii 

estimate 

0 lei 

RESPINGE cererea 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,  pentru 

motivele aratate in Raportul de verificare a 

creantelor. 

0,000% 0,000% 0,00% 

TOTAL GRUPA CREANTE BUGETARE 

 
280 lei 100 % 0.002% 0,002% 
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Creanţe chirografare - art. 123 pct 8 din Legea nr.85/2006 

N

r 

cr

t 

Numar 

antecontract 

Creditor Preț Total Plati Creanta 

solicitata 

Creanta 

acceptata 

Tipul creanței % din 

grupă 

% din 

total 

%creanț

e drept 

de vot 

1 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 20 

din data de 

02.03.2007 

avand data certa 

nr. 20/05.03.2007 

CALUGAR 

OLIVIAN 

MARIAN 

43.500 euro 43.500 euro 43.500 euro 192.317,85 

lei debitoarea 

fiind obligata  

în solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară, 

afectată de 

condiția  

suspensiva a 

suspensivă a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
 Legea nr. 

85/2006). 

1,151% 1,059% 0,000% 

2 contract de 

cesiune  din data 

de 05.12.2008 

avand data certa 

nr. 

894/17.12.2008 a 

antecontractului 

incheiat la data 

de 24.11.2008 

avand data certa 

nr. 299 

BONDOR 

CRISTINA SI 

BONDOR 

GHEORGHE 

LIVIU 

40.000 euro 40.000 

EURO 

37.000 EURO 163.580,700 

lei,  în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

0,979% 0,900% 0,000% 
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3 antecontract de 

vanzare 

cumparare avand 

incheiere de 

atestare nr. 026 

din data de 

02.04.2009 

BALAN 

CRISTIAN-

DORIN SI 

BALAN 

FLORICA 

82.000 euro 40.500 euro 

PENTRU 

AP. 4 DIN 

SCARA 1 

BL. B1 si 

41.500 euro 

pentru  AP. 

10 DIN BL. 

B2 

82.000 euro 362.530,20 

lei, în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
 Legea nr. 

85/2006) 

2,170% 1,996% 0,000% 

4 antecontract nr. 

40 din data de 

27.11.2006 

avand data certa 

nr. 40/27.11.2006 

COBIRZAN 

MARCEL SI 

SOTIA 

COBIRZAN 

SUSANA 

39.000 euro 39.000 euro 39.000 

euro+dobândă 

aferentă de la 

dar achitării 

sumei si pana la 

plată efectivă a 

acesteia 

172.422,90 

lei + dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015, 

în solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
 Legea nr. 

85/2006) 

1,032% 0,949% 0,000% 
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5 Antecontract de 

vanzarecumparar

e nr. 5 din data 

de 02.02.2007 

avand data certa 

nr. 5/02.02.2007 

RARINCA 

FELICIA- in 

nume propriu si 

in calitate de 

sotie 

supravietuitoare 

a lui RARINCA 

GHEORGHE 

40.500 euro 40.500 euro 40.500 euro si 

dobândă aferentă 

de la dar 

achitării sumei si 

pana la  plata 

efectivă a 

acesteia 

89.527,27 lei,  

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015, 

în solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca  

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

931Legea nr. 

85/2006);  

 Cota solicitata 

in calitate de 

sotie 

supravietuitoare 

se  va inscrie 

sub conditia 

suspensiva a 

efectuarii 

dovezii calitatii 

de mostenitoare 

a lui Rarinca 

Gheorghe 

1,072% 0,986% 0,000% 
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6 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 

12.02.2007 

avand data certa 

nr. 12/16.02.2007 

PESCAR 

AUGUSTIN (   

in calitate de 

mostenitor al 

defunctei 

PESCAR 

ILEANA 

43.000 euro 41.000 

euro- 

conform 

chitantelor 

anexate’-

prin actul 

aditional 

avand data 

certa nr. 128 

din data de 

25.07.2007 

s-a renuntat 

la locul de 

parcare cu 

nr. 3 

41.000 euro si 

dobândă aferentă 

de la dar 

achitării sumei si 

pana la  plata 

efectivă a 

acesteia ; 

Achitat taxa de 

timbru in 

cuantum de 200 

lei. 

90.632,55 lei 

(20.500 euro) 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015, 

în solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca  

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006);  Cota 

solicitata in 

calitate de 

mostenitor al 

Pescar Ileana se 

inscrie sub 

conditia 

suspensiva a 

dovedirii 

calitatii de unic 

mostenitor 

0,542% 0,499% 0,000% 

7 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 

12.02.2007 

avand data certa 

nr. 12/16.02.2007 

PESCAR 

AUGUSTIN   si 

sotia PESCAR 

ELENA 

FLORICA 

43.000 euro 41.000 euro 41.000 euro si 

dobândă aferentă 

de la dar 

achitării sumei si 

pana la  plata 

efectivă a 

acesteia 

90.632,55 lei  

(20.500 

euro),  în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca + 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

achitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015. 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

0,542% 0,499% 0,000% 
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8 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 42 

din data de 

29.11.2006 

avand data certa 

nr. 41 din data de 

29.11.2006 

SIMA 

LUCIAN-IOAN 

si sotia SIMA 

ANA-MARIA 

(cesionari ai 

Antecontractulu

i nr. 

42/29.11.2006) 

39.000 euro 39.000 euro 39.000 euro si 

dobândă aferentă 

de la dar 

achitării sumei si 

pana la  plata 

efectivă a 

acesteia 

-172.422,90 

lei,  în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

achitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015. 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,032% 0,949% 0,000% 

9 Antecontractul 

nr. 41 din data de 

29.11.2006 

avand data certa 

nr. 41/29.11.2007 

SONEA GHISA 

ALEXANDRA 

IOANA cas. cu 

SONEA GHISA 

CRISTIAN 

VASILE 

39.000 euro 39.000 euro 39.000 euro -172.422,90 

lei  ,  în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,032% 0,949% 0,000% 

10 Antecontractul 

nr. 43 din data de 

07.12.2006 

avand data certa 

nr. 43/07.12.2006 

DANCIU-

DEJEU DORIN 

si sotia 

DANCIU-

DEJEU 

COSMINA-LIA 

41.000 euro 21.084 euro 21.084 euro 93.214,47 lei 

(21.084 

euro),  în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță  

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

931Legea nr. 

85/2006) 

0,558% 0,513% 0,000% 
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11 Antecontractul 

nr. 36 din data de 

20.03.2007 

avand data certa 

nr. 38/20.03.2007 

MISIN 

NICOLETA 

41.250 euro 41.250 euro 41.250 euro 182.370,37lei 

,  în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,091% 1,004% 0,000% 

12 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 27 

din data de 

10.03.2007 

avand data certa 

nr. 27/10.03.2007 

UIFALEAN 

CRISTIN 

AUREL 

40.500 euro 40.500 euro 40.500 euro - 179.054,55  

lei ,  în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,072% 0,986% 0,000% 

13 Antecontract de 

vanzare-

cumpararenr. 

68/31.07.2007 

avand data certa 

nr. 

107/31.07.2007 

SC 

FORTLAWN 

PROPERTIES 

SRL 

144.000 euro 

dupa cum 

urmeaza:  

48.000 euro 

pentru 

apartamentul 

12A  locul de 

parcare nr. 9                                                                                                                                            

48.000 euro 

pentru 

apartamentul 

12B locul de 

parcare nr.  8;                                                                                                                                                                                                               

48.000 euro 

pentru 

apartamentul 

96.000 euro 

respectiv:  

48.000 euro 

pentru 

apartamentu

l 12A  locul 

de parcare 

nr. 9; 

48.000 euro 

pentru 

apartamentu

l 12B locul 

de parcare 

nr.  8 

96.000 euro 424.425,6 lei 

(96.000 euro) 

,  în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

931Legea nr. 

85/2006);  

Creanta in 

cuantum de 

48.000 euro, 

respectiv pretul 

aferent 

apartamentului 

2,540% 2,336% 0,000% 

14 Antecontract de 

vanzare-

cumpararenr. 

69/31.07.2007 

avand data certa 

nr. 

108/31.07.2007 
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15 Antecontract de 

vanzare 

cumparare din 

data de 

27.11.2007 

avand data certa 

nr. 

442/27.11.2007 

24A locul de 

parcare nr. 13 

24A nu a fost 

inscrisa in 

tabelul 

preliminar al 

creantelor 

intrucat 

promitentul 

cumparator nu a 

facut dovada 

achitarii acestei 

sume. 

16 Antecontract de 

vanzare-

cumpararenr. 

33/16.03.2007 

avand data 

certanr. 

31/16.03.2007 

CORNEA 

OVIDIU 

CALIN 

42.000 euro 42.000 euro 42.000 euro -185.686,20 

lei ,  în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,111% 1,022% 0,000% 

17 Antecontract  din 

data de 

19.09.2007 

avand data certa 

nr. 

167/19.09.2007 

VLAIC 

BOGDAN 

ALIN 

47.000 euro 47.000 euro 47.000 euro si 

dobândă aferentă 

de la dar 

achitării sumei si 

pana la  plata 

efectivă a 

acesteia 

-207.791,70 

lei ,  în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca  + 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015. 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,244% 1,144% 0,000% 
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18 Antecontract nr. 

30/12.03.2007 

avand data certa 

nr. 25/12.03.2007 

CHIREA 

RAZVAN 

DUMITRU 

sisotia CHIREA 

RALUCA 

GEORGIANA 

41.500 euro 41.500 euro 41.500 euro si 

dobândă aferentă 

de la dar 

achitării sumei si 

pana la  plata 

efectivă a 

acesteia 

183.475,65 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015. 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,098% 1,010% 0,000% 

19 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 3 

din data de 

23.01.2007 

avand data certa 

nr. 3/23.01.2007 

BORA 

CAMELIA SI 

BORA 

GABRIEL 

41.000 euro 41.000 euro 41.000 euro si 

dobândă aferentă 

de la dar 

achitării sumei si 

pana la  plata 

efectivă a 

acesteia 

-181.265,10 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015. 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,085% 0,998% 0,000% 
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20 Antecontractul 

nr. 6 din data de 

08.02.2006 

avand data certa 

nr. 6/08.02.2007 

MURESAN 

VASILE 

MARIAN si 

sotia 

MURESAN 

VERONICA 

LUCIA 

39.000 euro 39.000 euro 39.000 euro euro 

si dobândă 

aferentă de la 

dar achitării 

sumei si pana la  

plata efectivă a 

acesteia 

-172.419,00 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,032% 0,949% 0,000% 

21 Antecontractul 

de vanzare 

cumparare nr. 45 

din data de 

12.12.2006 

avand data certa 

nr. 45/12.12.2006 

BOB ADRIAN 

MIHAITA si 

sotia BOB 

ADRIANA 

40.500 euro 40.500 euro 40.500 euro -179.054,55 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,072% 0,986% 0,000% 
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22 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 7 

din data de 

12.02.2007 

avand data certa 

nr. 7/12.02.2007 

JUCAN LIVIU 

cu JUCAN 

IOANA 

40.000 euro 40.000 euro 40.000 euro si 

dobândă aferentă 

de la dar 

achitării sumei si 

pana la  plata 

efectivă a 

acesteia 

-176.844,00 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,059% 0,974% 0,000% 
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23 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 48 

din data de 

22.12.2006 

avand data certa 

nr. 47/22.12.2006 

BELIGAR 

RADU IOAN si 

BELIGAR 

LAURA 

IOANA 

40.500 euro 38.000 euro 38.000 euro si 

penalitati 

conform 

antecontractului 

de vanzare 

cumparare nr. 

48/22.12.2006 

168.001,80 

lei (38.000 

euro) lei în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006).  In 

ceea ce priveste 

penalitatile 

solicitate de 

creditori, 

acestea au fost 

prevazute 

contractual 

pentru ipoteza 

nerespectarii 

termenului de 

finalizare a 

imobilului, insa 

in cazul de fata 

nu s-a facut 

dovada 

nepredarii in 

termenul stabilit 

a 

apartamentului. 

Mai mult, 

lichidatorul 

constata ca intre 

parti s-a 

incheiat si  

proces verbal 

de receptie din 

data de 

25.07.2007, 

care atesta 

primirea in 

folosinta a 

apartamentului, 

anterior 

termenului 

contractual. 

Referitor la 

1,005% 0,925% 0,000% 
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24 Antecontractul 

de vanzare 

cumparare nr. 21 

din data de 

05.03.2007 

avand data certa 

nr. 21/05.03.2007 

POP EUGEN 

FELICIAN si 

POP IOANA 

CRISTINA 

39.500 euro 39.500 euro 39.500 euro si 

dobândă aferentă 

de la dar 

achitării sumei si 

pana la  plata 

efectivă a 

acesteia 

-174.633,45 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,045% 0,961% 0,000% 

25 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 21 

din data de 

02.03.2007 

avand data certa 

nr. 21/02.03.2007 

BENTO 

DANIEL 

AUREL si 

BENTO 

ANCUTA 

40.500 euro 40.500 euro 40.500 euro si 

dobândă aferentă 

de la dar 

achitării sumei si 

pana la  plata 

efectivă a 

acesteia 

-179.054,55 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,072% 0,986% 0,000% 
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26 Antecontract de 

vanzare 

cumparare avand 

data certa nr. 136 

din data de 

11.02.2010 

pentru 

apartamentele 

24B din B1, B2 

si B4; 

Antecontractul 

de vanzare 

cumparare avand 

data certa  nr. 

050 din data de 

15.07.2009 

BENEA 

ILEANA 

55.000 euro 

respectiv: 

30.000 euro 

pret pentru 

apartamentele 

ce au facut 

obiectul 

Antecontractulu

i 136 din data 

de 11.02.2010  

si   25.000 euro 

pentru  

apartamentul ce 

a facut obiectul 

antecontractului  

avand data certa  

nr. 050 din data 

de 15.07.2009 

55.000 euro 55.000 euro 243.160,5 lei   

în solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,455% 1,338% 0,000% 

27 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 

49/27.04.2007, 

incheiere de 

atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

63 din 

27.04.2007 

TOPAI 

MIHAELA 

EMILIA 

48.000 euro 44.000 euro 44.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data de 

30.04.2008, 

termenul 

prevazut pentru 

perfectarea 

contractului 

autentic de 

vanzare 

cumparare si 

pana la data 

platii efective 

194.528,40 

lei  (44.000 

euro) în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data  de 

30.04.2008 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,164% 1,071% 0,000% 
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28 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 

55/21.05.2007, 

incheiere de 

atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

77 din 

21.05.2007 

IRIMIES 

SERGIU VLAD 

42.000 euro 42.000 euro 42.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

-185.686,20 

leiîn solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,111% 1,022% 0,000% 

29 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 

55/21.05.2007, 

incheiere de 

atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

77 din 

21.05.2007 

IENEC 

COZMA 

MARCEL DAN 

si IENIC 

COZMA 

ELENA ALINA 

44.000 EURO 44.000 euro 44.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

-194.528,40 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,164% 1,071% 0,000% 
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30 Antecontract de 

vanzare 

cumparare avand 

data certa nr. 268 

din data de 

20.12.2007 

Muresan Teodor 

si Muresan Ana 

42.500 euro 42.500 euro 42.500 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia; 6.769 

lei cheltuieli de 

judecata 

-6.769 lei Creanță 

chirografară                         

Creanta 

solicitata in 

cuantum de 

42.500 euro nu 

este intemeiata 

intrucat prin 

Sentinta Civila 

nr. 

386/10.02.2015 

pronuntata in 

dosarul 

27306/211/201

3 al 

Judecatoriei 

Cluj-Napoca, 

definitva prin 

neapelare de la 

31.03.2015, s-a 

admis in partea 

catiunea 

creditorilor si s-

a transferat 

dreptul de 

proprietate 

asupra 

apartamentului 

nr. 4 din B2 

astfel incat nu 

mai exista un 

drept de creanta 

aferent 

contravalorii 

pretului achitat 

pentru 

apartament. 

0,041% 0,037% 0,454% 
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31 Contract de 

cesiune din data 

de 07.03.2008 al 

antecontractului 

de construire si 

vanzare-

cumparare nr. 56 

din data de 

21.05.2007, 

incheiere de 

atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

79  din 

21.05.2007 

ORBAN ANA-

MARIA 

39.000 39.000 euro 46.500 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

172.422,29 

lei ( 39.000 

euro)  în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca + 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

Creanta in 

cuantum de 

7.500 euro este 

neintemeiata 

intrucat pretul 

de vanzare-

cumparare 

stabilit intre 

parti si efectiv 

achitat 

promitentilor 

vanzatori este 

de 39.000 euro, 

motiv pentru 

care aceasta 

diferenta nu va 

fi inscrisa in 

tabelul 

preliminar. 

1,032% 0,949% 0,000% 
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32 Antecontract de 

construire si 

vanzare-

cumparare nr. 56 

din data de 

21.05.2007, 

incheiere de 

atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

79  din 

21.05.2007 

CAIA IOAN 41.500 euro 41.500 euro 41.500 euro -183.475,65 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,098% 1,010% 0,000% 

33 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 

32/14.03.2007, 

incheiere de 

atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

28/14.03.2007 

BEJAN 

ALEXANDRU 

LUCIAN 

42.000 euro 42.000 euro 42.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

-185.686,20 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,111% 1,022% 0,000% 

34 Antecontract   de 

vanzare 

cumparare nr. 

65/18.07.2007 cu 

incheiere de 

atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

119/18.07.2007 

SENILA 

SIMONA 

CORINA 

46.000 

euro+2.000 

EURO 

(parcarea) 

47.500 euro 47.500 euro -210.002,25 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,257% 1,156% 0,000% 
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35 Antecontract   de 

vanzare 

cumparareavand 

incheiere de 

atestate a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

9/13.02.2007 

BERETCHI 

MARIUS 

42.000 euro 42.000 euro 42.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

-185.686,20 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția  

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,111% 1,022% 0,000% 

36 Act Aditonal  

avand data certa 

nr. 

100/27.06.2007  

la antecontractul 

de vanzare 

cumparare nr. 

60/27.06.2007 

GURGU 

BOGDAN 

MIHAIL 

43.000 euro 39.000 euro 43.000 euro 172.422,90 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,032% 0,949% 0,000% 

37 Sentinta civila nr. 

2701 din data de 

17.10.2013 a 

Tribunalului 

Specializat Cluj, 

dosar nr. 

3554/1285/2011* 

STANCIU 

(TUREAN) 

CATRINA 

IRINA 

10.565,97 lei 10.565,97 

lei 

10.565,97 lei –

cheltuieli de 

judecata 

acordate prin  

Sentinta civila 

nr. 2701 din data 

de 17.10.2013 a 

Tribunalului 

Specializat Cluj, 

dosar nr. 

3554/1285/2011

* 

-10.565,97 lei  

creanta 

chirografara  

conform art. 

123 pct. 8 din 

Legea nr. 

85/2006 

Creanta 

chirografara  

conform art. 

123 pct. 8 din 

Legea nr. 

85/2006 

0,063% 0,058% 0,708% 
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38 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 

64/05.07.2007 

avand incheiere 

de atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

111/05.07.2007 

SALANTA 

DIANA 

ROXANA 

45000 euro 45000 euro 45000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

-198.949,50 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,191% 1,095% 0,000% 

39 Antecontract de 

vanzare 

cumparare avand 

incheiere de 

atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

158/11.09.2007 

HIRISCAU 

ADRIAN 

VASILE si 

HIRISCAU 

LAURA 

EMANUELA 

47.000 euro 47.000 euro 47.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

-207.791,70 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,244% 1,144% 0,000% 
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40 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 

71/02.08.2007 

avand incheiere 

de atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

143/02.08.2007 

ZDROBA 

DELIA 

MIRELA 

48.000 euro 48.000 euro 48.000 euro  si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

-212.212,80 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,270% 1,168% 0,000% 

41 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 

22/06.03.2007 

avand incheiere 

de atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

22/06.03.2007 

MAHALEAN 

RADU 

MARCEL 

40.000 euro 35.000 euro 35.000 euro -154.738,50 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

0,926% 0,852% 0,000% 
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42 Contract de 

cesiune din data 

de 12.03.2008 a 

antecontractului 

de vanzare-

cumparare nr. 39 

di ndata de 

27.03.2007 

MOLNAR 

STANCIU 

BELA-GEZA 

40.500 euro 40.500 euro 40.500 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

-179.054,55 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,072% 0,986% 0,000% 

43 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 25 

din data de 

08.03.2007 

avand incheiere 

de atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

25/08.03.2007 

SIMIONCA 

POMPEI 

ANDREI 

40.500 euro 40.500 euro 40.500 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

179.054,55  

lei- în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,072% 0,986% 0,000% 
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44 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 70 

din data de 

31.07.2007  

avand incheiere 

de atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

101/28.06.2007 

CHITA 

VASILE  si 

CHITA 

ARISTINA 

49.000 euro 49.000 euro 49.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

-216.633,90  

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,297% 1,192% 0,000% 

45 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 67 

din data de 

26.07.2007  

avand incheiere 

de atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

133/26.07.2007 

TULUC   ALIN 47.000 euro 47.000 euro 47.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

-207.791,70  

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,244% 1,144% 0,000% 
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46 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 61 

din data de 

28.06.2007  

avand incheiere 

de atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

101/28.06.2007 

RADI 

SEBASTIAN 

RAZVAN 

45.500 euro 45.500 euro 45.500 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

-201.160,05  

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,204% 1,107% 0,000% 

47 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 22 

din data de 

02.03.2007  

avand incheiere 

de atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

22/02.03.2007 

FLOREAN  

MIHAELA 

IOANA si 

FLOREAN 

SORIN iOAN 

42.000 euro 42.000 euro 42.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

185.686,20 

lei  în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,111% 1,022% 0,000% 
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48 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 50 

din data de 

02.05.2007  

avand incheiere 

de atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

67/02.05.2007 

DANCIU IOAN 

si DANCIU 

ONITA 

4.2000 euro 40.936 euro 42.000  euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

180.982,14 

lei (40.936 

euro) în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,083% 0,996% 0,000% 
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49 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 57 

din data de 

23.05.2007  

avand incheiere 

de atestare a 

identitatii partilor 

si data certa nr. 

84/23.05.2007 

VUSCAN 

FLORIN 

39.000 euro 39.000 euro 39.000 euro 172.422,90 

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 din data 

de 

18.09.2015,  

în solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,032% 0,949% 0,000% 

50 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 58  

din data de 

23.05.2007  

încheiere de 

atestare a 

identității părților 

și data certă nr. 

85/23.05.2007 

ROMAN 

IUSTINA 

MARIA 

45.000 euro 45.000 euro 45.000 euro 198.949,50 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,191% 1,095% 0,000% 
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51 Antecontract de 

vanzare-

cumparare avand 

încheiere de 

atestare a 

identității părților 

și data certă nr. 

075/14.03.2008 

CUCURA 

MARIIN si 

CUCURA 

ELENA 

46.000 euro 46.000 euro 46.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

203.370,60 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,217% 1,119% 0,000% 

52 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 67 

din data de 

20.07.2007 

avand data certa 

nr. 

121/20.07.2007 

ILEA GELU-

BOGDAN 

47.000 euro 47.500 euro 47.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

207.791,70 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,244% 1,144% 0,000% 
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53 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 10 

din data de 

14.02.2007, 

avand data certa 

nr. 10/14.02.2007 

MURESAN 

CLAUDIU 

40.000 euro 40.000 euro 40.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

176.844,00 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

achitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,058% 0,973% 0,000% 

54 Antecontract de 

vanzare 

cumparare  avand 

încheiere de 

atestare a 

identității părților 

și data certă nr. 

155/07.09.2007 

VALCU 

PANTELIMON 

SI VALCU 

STELUTA 

TANIA 

51.000 euro 49.000 euro 51.000 euro 216.633,90 

lei (49.000 

euro) în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,297% 1,192% 0,000% 

55 Decizia  Civila 

nr. 

143/26.10.2012 a 

Curtii de Apel 

Cluj  pronuntat in 

dosarul 

3558/1285/2011 

COSMA 

HOREA 

NICOLAE 

9.505,16 lei 9.505,16 lei 9.505,16 lei -

cheltuieli de 

judecata 

acordate 

conform 

Deciziei Civile 

nr. 

143/26.10.2012 

a Curtii de Apel 

Cluj in dosarul 

3558/1285/2011 

9.505,16 lei 

creanta 

chirografara 

conform art 

123 pct. 8 din 

Legea 

85/2006 

Creanta 

chirografara 

conform art 123 

pct. 8 din Legea 

85/2006; 

0,057% 0,052% 0,637% 
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56 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 38 

din data de 

24.03.2007 

avand data certa 

nr. 42/24.03.2007 

SPATAR 

CONSTANTIN 

si SPATAR 

CRISTINA 

MARIA 

39.700 euro 36.000 euro 36.000 euro 159.159,60 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

0,953% 0,876% 0,000% 

57 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 34 

din data de 

16.03.2007 

avand data certa 

nr. 32/16.03.2007 

MANEA 

MARINELA 

MINODORA 

41.500 euro 41.500 euro 41.500 euro 183.475,65 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,098% 1,010% 0,000% 

58 Antecontract de 

vanzare cumpare 

avand data certa 

nr. 189 din 

27.09.2007 

SZILAGYI 

ZOLTAN 

50.000 euro 48.850 euro 50.000 euro 215.970,73 

lei(48.850 

euro) în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,293% 1,189% 0,000% 
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59 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 52 

din data de 

09.05.2007 

avand data certa 

nr. 71/09.05.2007 

FRATEAN 

EMIL 

44.000 euro 44.800 euro 44.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

198.065,28 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,185% 1,090% 0,000% 

60 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 48 

din data de 

25.04.2007 

avand data certa 

nr. 60/25.04.2007 

BLAGA  

DANIEL 

43.000 euro 43.000 euro 43.000 euro 190.107,30 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,138% 1,046% 0,000% 
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61 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 48 

din data de 

27.04.2007 

avand data certa 

nr. 62/27.04.2007 

CIMPEANU 

MIRCEA 

DORIN si 

CIMPEANU 

LIUTA 

ADRIANA 

45.000 euro 45.000 euro 45.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

198.949,50 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006) 

1,191% 1,095% 0,000% 
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62 Antecontract de 

vanzare 

cumparare avand 

data certa nr. 086 

din data de 

20.03.2008 

KOPECZI 

ARPAD-

LEVENTE 

45.000 euro 42.688 euro 22.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

88.422 lei 

(20.000 euro) 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

Creanta se va 

inscrie afectata 

si de conditia 

dovedirii 

calitatii de 

mostenitoare 

unice a 

numitelor 

Morar Monica 

Marcela si 

Morar Mirela 

Niculina 

precum si 

dovada achitarii 

diferentei de 

pret aferente 

Antecontractulu

i din 

16.02.2012. 

0,529% 0,487% 0,000% 

63 Antecontract de 

vanzare 

cumparare avand 

data certa nr. 240 

din data de 

23.11.2007 

POP ADRIAN 

MIHAI 

51.000 euro 51.000 euro 51.000 euro 225.476,10 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006). 

1,349% 1,241% 0,000% 
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64 Antecontrac de 

vanzare 

cumparare nr. 66 

din data de 

18.07.2007 

avand data certa 

nr. 

120/18.07.2007 

TULBURE 

GABRIEL 

DORIN 

48.000 euro 48.000 euro 48.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

202.128,00 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu 

Anca+ 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006). 

1,210% 1,113% 0,000% 

65 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 8 

din 12.02.2007 

avand data certa 

nr. 8 din data de 

12.02.2007 

FLOREAN 

FLORIN 

RARES si 

FLOREAN 

CARMEN 

TEODORA 

40.000 euro 30.900 euro 30.900 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

136.611,99 

lei (30.900 

euro) în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca + 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006). 

0,818% 0,752% 0,000% 
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66 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 42 

din 28.03.2007 

avand data certa 

nr. 47 din data de 

23.03.2007 

FELECAN 

IOAN 

44.000 euro 40.000 euro 44.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

176.844 lei 

(40.000 euro) 

în solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca + 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); Suma 

de 4.000 euro 

care nu a fost 

acceptata 

reprezinta 

diferenta pret 

pentru care 

creditorul nu a 

depus dovezi 

din care sa 

rezulte si 

achitarea 

acestei sume. 

1,058% 0,973% 0,000% 

67 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 37 

din 23.03.2007 

avand data certa 

nr. 41 din data de 

23.03.2007 

TRIPON 

ALEXANDRU 

44.000 euro 44.000 euro 44.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

194.528,40 

lei  în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,164% 1,071% 0,000% 
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68 Antecontract de 

vanzare 

cumparare NR. 

134  din 

21.08.2007 

avand data certa 

nr. 134 din data 

de 21.08.2007 

NADASAN 

SIMONA 

MIHAELA 

48.000 euro 48.000 euro 48.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

212.212,80 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,270% 1,168% 0,000% 

69 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 47 

din 30.03.2007 

avand data certa 

nr. 47 din data de 

30.03.2007 

BUZILA LIVIU 

IOAN si 

BUZILA 

ELENA 

ALEXANDRA 

41.500 euro 41.500 euro 41.500 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

183.475,65 

lei  în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,098% 1,010% 0,000% 
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70 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 23 

din 06.03.2007 

avand data certa 

nr.23  din data de 

06.03.2007 

SERBAN 

CLAUDIU 

44.000 euro 44.000 euro 44.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

194.528,40 

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 din data 

de 

18.09.2015,  

în solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca + 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,164% 1,071% 0,000% 
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71 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 72 

din 07.08.2007 

avand data certa 

nr. 150 din data 

de 07.08.2007 

TUDORACHE 

GHEORGHE si 

TUDORACHE 

SUSANA 

45.000 euro 44.000 euro 44.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

194.528,40 

lei (44.000 

euro) în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca + 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,164% 1,071% 0,000% 

72 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 51 

din 03.05.2007 

avand data certa 

nr. 70 din data de 

03.05.2007 

FETI 

GHEORGHE 

44.000 euro 44.000 euro 44.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

194.528,40 

lei  în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,164% 1,071% 0,000% 



 

 

Cluj-Napoca, str. SeptimiuAlbini nr. 128, jud. Cluj, cod poştal 400457 | Tel: +4-0745-260873, +4-0748-888132| Fax: +4-0364-112063 | e-mail: daniel@godorogea.ro | www.ddgi.ro 

73 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 54 

din data de 

18.05.2007 

avand data certa  

nr. 76/18.05.2007 

CAMARASAN 

MARIOARA 

45,000 euro 45,000 euro 45,000 euro 198.949,50 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,191% 1,095% 0,000% 

74 Antecontract de 

vanzare-

cumparare nr. 

avand data certa  

nr. 

038/15.02.2008 

POP NICOLAE 

DUMITRU;  

POP CARMEN 

45.000 EURO 45.000 

EURO 

45.000 EURO si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

198.949,50 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,191% 1,095% 0,000% 

75 Antecontract  

devanzare-

cumparare nr. 43 

din data de 

02.04.2007 

avand data certa 

nr. 49/02.04.2007 

SALAJAN 

MARIA 

42.000 euro 42.210 euro 42.210 euro 

reprezentand 

pret achitat (plus 

comisioane 

bancare 

percepute 

transferului) 

186.614,63 

lei (42.210 

euro)  în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,117% 1,027% 0,000% 
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76 Antecontract de 

vanzarecumparar

e nr. 29 din data 

de 12.03.2007 

avand data certa 

nr. 24/12.03.2007 

MATES 

FLORIN 

42.000 euro 24.800 euro 42.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

109.643,28 

lei (24.800 

euro)  în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca + 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

Restul sumei  

de 17.200 euro 

nu se va inscrie 

in tabelul 

preliminar al 

creantelor 

deoarece 

creditorul nu a 

facut si dovada 

achitarii acestei 

sume. 

0,656% 0,604% 0,000% 

77 Antecontract de 

vanzare 

cumparare avand 

data certa nr. 

184/10.10.2007 

SC. SOT 

MEDICAL SRL 

50.000 euro 

pentru 

apartament si 

4.000 euro 

locurile de 

parcare 

52.000 euro 52.000 euro 229.897,20 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,376% 1,265% 0,000% 
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78 Antecontract de 

vanzare 

cumparare  avand 

data certa nr. 163 

din data de 

14.12.2007 

IRIMIES 

PATACHI 

GIZELA in 

nume propriu si 

in calitate de 

sotie 

supravietuitoare 

a lui IRIMIES 

PATACHI 

ANDREI 

49.000 euro 49.000 euro 49.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

216.633,90 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

Creante se 

inscrie si sub 

conditia 

suspensiva a 

dovedirii 

calitatii de  

succesoare a 

defunctului 

Irimies Patachi 

Andrei . 

1,297% 1,192% 0,000% 

79 Sentinta Civila 

nr. 

605/27.02.2013 

pronuntat de 

Tribunalul 

Specializat Cluj 

in dosarul 

3556/1285/2011* 

COSMA 

COSMIN 

VASILE 

6.823,50 lei 6.823,50 lei 6.823,50 lei 

reprezentand 

cheltuieli de 

judecata 

acordate prin 

Sentinta Civila 

nr. 

605/27.02.2013 

pronuntat de 

Tribunalul 

Specializat Cluj 

in dosarul 

3556/1285/2011

* 

6.823,50 lei 

creanta 

chirografara  

conform art. 

123 pct. 8 din 

Legea nr. 

85/2006 

creanta 

chirografara  

conform art. 

123 pct. 8 din 

Legea nr. 

85/2006 

0,041% 0,038% 0,457% 



 

 

Cluj-Napoca, str. SeptimiuAlbini nr. 128, jud. Cluj, cod poştal 400457 | Tel: +4-0745-260873, +4-0748-888132| Fax: +4-0364-112063 | e-mail: daniel@godorogea.ro | www.ddgi.ro 

80 Antecontractul 

nr. 46 din data de 

16.04.2007 

avand data certa 

nr. 56 din data de 

16.04.2007 

BOLBA 

EUGENIA 

46.000 euro 42.000 euro 42.000 euro 185.686,20 

lei (42.000 

euro) în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,111% 1,022% 0,000% 

81 Antecontractul 

nr. 45 din data de 

13.04.2007 

avand data certa 

nr. 55/13.04.2007 

si  Sentinta civila 

nr. 

2510/24.02.2009 

pronuntata de 

Judecatoria Cluj-

Napoca in dosar 

nr. 

16296/211/2008 

SCARLAT 

FLORIN IOAN 

37.800 euro 37.800 euro 37.800 euro 167.117,58 

lei (37.800 

euro ) 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 din data 

de 

18.09.2015,  

în solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,000% 0,920% 0,000% 
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82 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 

122 din data de 

16.08.2007 

avand data certa 

nr. 

123/16.08.2007 

MAGHEAR 

DANUT 

VASILE si 

MAGHEAR 

ANDREIA-

ANA-MARIA 

48.000 euro 48.000 euro 48.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

212.212,80 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,270% 1,168% 0,000% 

83 Antecontract de 

vanzare-

cumparare   

avand data certa 

nr. 

229/15.11.2007 

MOLDOVAN 

CRISTINA-

MINERVA 

48.000 euro 48.000 euro 48.000 euro 212.212,80 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,270% 1,168% 0,000% 

84 Antecontract de 

vanzare-

cumparareavand 

data certa nr. 

246/29.11.2007 

MORGOVAN 

ALEXE-

CLAUDIU 

48.000 euro 48.000 euro 48.000 euro 212.212,80 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,270% 1,168% 0,000% 
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85 Conventie de 

cesiune avand 

incheiere de 

legalizare nr. 32 

din data de 

07.04.2015 a 

Antecontract  de 

vanzare 

cumparare nr. 31 

din data de 

13.03.2007 

avand data certa 

nr. 23/13.03.2007 

modificat prin 

Act aditional  nr. 

2 avand data 

certa nr. 125 din 

data de 

24.07.2007 

NADAS 

GEORGE-

COSMIN  si 

NADAS 

CODRUTA 

EMILIA 

42.000 euro 42.000 euro 42.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

185.686,20 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

achitării   

prețului până 

la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,111% 1,022% 0,000% 

86 Antecontract  de 

vanzare 

cumparare 

autentificat sub 

nr. 2529 din data 

de 03.11.2006 

MARGINEAN

U MIHAELA-

ELENA 

44.300 euro 44.300 euro 44.300 euro 195.854,73 

lei  în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,172% 1,078% 0,000% 

87 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 28 

din data de 

12.03.2007 

avand data certa 

nr. 23/12.03.2007 

GABRIAN 

IOAN 

41.500 euro 41.500 euro 41.500 euro 183.475,65 

lei  în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,098% 1,010% 0,000% 



 

 

Cluj-Napoca, str. SeptimiuAlbini nr. 128, jud. Cluj, cod poştal 400457 | Tel: +4-0745-260873, +4-0748-888132| Fax: +4-0364-112063 | e-mail: daniel@godorogea.ro | www.ddgi.ro 

88 Antecontractul 

nr. 26 din data de 

10.03.2007 

avand data certa 

nr. 26/10.03.2007 

GOZMAN 

RADU DAN 

40.500 euro 40.500 euro 40.500 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

179.054,55 

lei în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,072% 0,986% 0,000% 

89 Antecontractul 

de vanzare 

cumparare nr. 63 

din data de 

29.06.2007 

avand data certa 

nr. 

103/29.06.2007 

FARCAS 

MONICA 

45.000 euro 41.000 euro 45.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

181.265,10 

lei (41.000 

euro) în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca + 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006);  

Creanta in 

cuantum de 

4.000 euro nu 

va inscrisa pe 

tabelul 

preliminar al 

creantelor 

intrucat 

creditoarea nu a 

facut dovada 

platii si acestei 

sume. 

1,085% 0,998% 0,000% 
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90 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 59  

din data de 

04.06.2007 

avand data certa 

nr. 94/04.06.2007 

MAC IOAN si 

HOSU MARIA 

50.000 euro 46.000 euro 50.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

203.370,60 

lei (46.000 

euro) în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca + 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

Creanta  in 

cuantum de 

4000 euro  nu 

va inscrisa pe 

tabelul 

preliminar al 

creantelor 

intrucat 

creditorul nu a 

facut dovada 

platii si acestei 

sume. 

1,217% 1,119% 0,000% 

91 Antecontract de 

vanzare 

cumparare nr. 44 

din data de 

11.12.2006 

avand data certa 

nr. 44/11.12.2006 

LAVRIC 

LAURENTIU 

NICOLAE 

42.000 euro 42.000 euro 42.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

185.682,20 

lei  în solidar 

cu Benea 

Paul Sorin, 

Seleșiu Sorin, 

Seleșiu Anca 

+ dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,111% 1,022% 0,000% 
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92 Contract de 

cesiune si 

promisiune de 

vanzare 

cumparare avand 

data certa nr. 210 

din data de 

05.08.2008 

MARC 

CONSTANTIN

-RAUL 

44.000 euro 

pret apartament; 

2.000 euro pret 

parcare 

44.000 euro                                

2.000 euro 

44.000 euro 194.528,40 

lei (44.000 

euro) în 

solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca + 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,164% 1,071% 0,000% 

93 Antecontract de 

vanzare 

cumparare avand 

data certa  nr. 

186/27.09.2007 

SIMON 

VASILE 

FLORIN si 

SIMON 

DORINA 

IOANA 

50.000 euro 50.000 euro 50.000 euro 221.055,00 

lei creanța  în 

valută a fost 

consolidată  

în lei la 

cursul BNR 

de la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv la 

un curs de 

4.4211 lei/ 1 

euro din data 

de 

18.09.2015,  

în solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

1,323% 1,217% 0,000% 
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94 Antecontractul 

de vanzare 

cumparare nr. 

avand data certa 

nr. 006/ 

14.01.2008 

HATHAZI 

EVA si 

HATHAZI 

JANOS 

35.000 euro 35.000 euro 35.000 euro si 

dobanda legala 

calculata de la 

data achitarii 

sumei si pana la 

plata efectiva a 

acesteia 

154.738,50 

lei creanța  în 

valută a fost 

consolidată  

în lei la 

cursul BNR 

de la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv la 

un curs de 

4.4211 lei/ 1 

euro din data 

de 

18.09.2015,  

în solidar cu 

Benea Paul 

Sorin, Seleșiu 

Sorin, Seleșiu 

Anca + 

dobândă 

legală 

calculată de 

la data 

acitării 

fiecărei 

tranșe de preț 

până la data 

deschiderii 

procedurii, 

respectiv 

18.09.2015 

Creanță 

chirografară sub 

condiția 

suspensiva  a 

neperfectării 

actului autentic 

de vânzare-

cumpărare (art. 

93
1
Legea nr. 

85/2006); 

0,926% 0,852% 0,000% 

TOTAL GRUPA 16.708.532,2

1 lei 

- 100,00

% 

91,974

% 

2,275% 

TOTAL 18.166.651,2

6 lei 

   100,000

% 

 

Lichidator  judiciar DDG INSOLVENCY SPRL prin asociat coordonator Godorogea Daniel Lucian 


