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Dosar nr.: 3499/1285/2011 

Temei juridic: art. 21 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 

Lichidator judiciar: DDG INSOLVENCY SPRL 

Debitor: MICLE DANIEL IONEL (în faliment, in bankruptcy, en faillite) 

Termen: 08.02.2016 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL LICHIDATORULUI JUDICIAR ÎNTOCMIT 

POTRIVIT ART. 21 DIN LEGEA NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI 

PENTRU DEBITORUL MICLE DANIEL IONEL 

 

 

I. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de 

atribuţiile sale: 

 

A) Referitor la demersurile efectuate de către lichidatorul judiciar cu privire la 

stabilirea procedurii de urmat în vederea colectării taxei pe valoarea adăugată și a 

impozitului pe venit pentru sumele ce se vor încasa în urma încheierii contractelor de 

vânzare-cumpărare în formă autentică 

 

Cu privire la stadiul procedurii de soluționare a cererii pentru emiterea unei soluții 

fiscale individuale anticipate pentru persoana fizică Micle Daniel-Ionel, adresată de către 

lichidatorul judiciar în temeiul H.G. nr. 529/2007, Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală, arătăm faptul că, ulterior termenului de control din data de 26.10.2015, lichidatorul 

judiciar a ținut săptămânal legătura prin telefon, cu reprezentanți din cadrul ANAF. Astfel 

inițial, lichidatorul judiciar a discutat cu dna. Elena Pintrijol, ulterior discuțiile fiind purtate cu 

dna. Dumitrache Mariana, persoana desemnată cu gestionarea soluționării cererii pentru 

emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate pentru persoana fizică Micle Daniel-Ionel.  

În cursul lunii noiembrie, lichidatorul judiciar a fost informat de către dna. Dumitrache 

Mariana că a primit toate răspunsurile necesare în vederea soluționării cererii pentru emiterea 

unei soluții fiscale individuale anticipate pentru persoana fizică Micle Daniel-Ionel, urmând a 

redacta și comunica lichidatorului judiciar soluția fiscală individuală anticipată pentru persoana 

fizică Micle Daniel-Ionel. Ulterior, organele de conducere ale Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală, s-au răzgândit cu privire la emiterea soluției fiscale, fără a mai comunica 

lichidatorului judiciar stadiul în care se află soluționarea cererii pentru emiterea unei soluții 

fiscale individuale anticipate pentru persoana fizică Micle Daniel-Ionel. 

Având în vedere aspectele menționate, la data de 19.01.2016 lichidatorul judiciar a 

comunicat prin fax și prin scrisoare recomandată, o cerere de soluționare cu celeritate a 

cererii pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate pentru persoana fizică 

Micle Daniel-Ionel, înregistrată sub nr. 1659/08.09.2015.  
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Ca urmare a cererii formulate de către lichidatorul judiciar, la data de 27.01.2016, prin 

Adresa înregistrată sub nr. A-RFC 1659/27.01.2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală 

a comunicat lichidatorului judiciar un răspuns evaziv, în cadrul căruia a precizat faptul că 

”au fost întreprinse demersurile necesare clarificării solicitării”, menționând totodată că, 

”după primirea tuturor informațiilor relevante solicitate, lichidatorul judiciar va fi informat 

cu celeritate asupra deciziei luate” cu privire la cererea pentru emiterea a unei soluții fiscale 

individuale anticipate pentru persoana fizică Micle Daniel-Ionel. De asemenea, în răspunsul 

comunicat lichidatorului judiciar, această instituție a invocat dispozițiile art. 42 alint. 11 și pe 

cele ale art. 70 alin. 2 din OUG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, însă fără a 

preciza modalitatea în care dispozițiile invocate se aplică situației supuse soluționării. 

Având în vedere răspunsul evaziv al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la data 

de 27.01.2016, lichidatorul judiciar a revenit cu o adresă, reiterând solicitarea de soluționare cu 

celeritate a cererii pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate pentru persoana 

fizică Micle Daniel-Ionel, menționând totodată că dispozițiile invocate în răspunsul formulat de 

către Agenția Națională de Administrare Fiscală nu sunt aplicabile cererii de față. 

În acest context, lichidatorul judiciar precizează faptul că, problema modalității de 

impozitare în scopuri de TVA a persoanelor fizice care au desfășurat activități cu caracter 

comercial, a surescitat un interes deosebit în contextul ultimilor ani, însă din nefericire, nici 

până în prezent această chestiune nu a fost tranșată definitiv de către organele statului abilitate, 

în speță, Agenția Națională de Administrare Fiscală, astfel încât soluționarea cererii pentru 

emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate pentru persoana fizică Micle Daniel-Ionel, 

comportă amânări și întârzieri datorate inexistenței unei practici în acest domeniu. În susținerea 

celor menționate, anexăm un articol de specialitate în care sunt prezentate problemele ce iau 

naștere cu ocazia impozitării dezvoltatorilor persoane fizice. 

Ulterior, momentului comunicării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a 

soluției cu privire la cererea pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate pentru 

persoana fizică Micle Daniel-Ionel, lichidatorul judiciar va proceda la perfectarea contractelor 

de vânzare-cumpărare cu promitenții-cumpărători înscriși în tabelul definitiv de creanțe sub 

condiția suspensivă a neperfectării actului autentic de vânzare-cumpărare. 

 

Până la soluționarea cererii pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate 

pentru persoana fizică Micle Daniel-Ionel, în vederea eficientizării demersurilor de perfectare a 

contractelor de vânzare-cumpărare, lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererilor privind 

executarea antecontractelor de vânzare-cumpărare prin prisma prevederilor art. 93
1
 din Legea nr. 

85/2006. 

 

B) Demersuri întreprinse de către lichidatorul judiciar pentru analiza cererilor 

privind executarea antecontractelor de vânzare-cumpărare 

 



     

 

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

În temeiul dispozițiilor art. 93
1 

din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a procedat la 

analiza antecontractelor de vânzare-cumpărare încheiate de către debitorul Micle Danie-Ionel cu 

promitenții-cumpărători înscriși în Tabelul definitiv de creanțe publicat în BPI nr. 9452 din data 

de 29.05.2013, la categoria creanțelor chirografare sub condiția neperfectării actului autentic de 

vânzare-cumpărare. 

Analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute expres în art. 93
1 

din Legea nr. 85/2006 a fost 

realizată pe baza susținerilor creditorilor formulate în cadrul cererilor de executare a 

antecontractelor și a actelor anexate și totodată pe baza evidențelor debitorului pentru 

confirmarea veridicității susținerilor creditorilor promitenți-cumpărători.  

Astfel, în cadrul analizei efectuate, potrivit tabelului anexat prezentului raport, 

lichidatorul judiciar a avut în vedere îndeplinirea/neîndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de 

dispozițiile art. 93
1 

din Legea nr. 85/2006, pentru executarea antecontractelor încheiate între 

debitorul Micle Daniel-Ionel și creditorii chirografari înscriși sub condiția neperfectării actului 

autentic de vânzare-cumpărare.  

Așadar, analiza a fost structurată după cum urmează: 

 

 Condiția existenței datei certe a antecontractului anterioară datei deschiderii 

procedurii de insolvență, respectiv anterioară datei de 12.10.2011. 

 Bunul se află în posesia promitentului-cumpărător, condiție analizată prin prisma 

existenței unor procese-verbale de predare-primire/recepție a fiecărui apartament 

către promitenții-cumpărători. 

 Prețul a fost achitat integral sau poate fi achitat la data formulării cererii de 

înscriere la masa credală. La analizarea acestei condiții, lichidatorul judiciar a 

avut în vedere pe de o parte, pentru fiecare apartament în parte chitanțele 

eliberatorii de plată/dispoziții de plată/ordine de plată a prețului, iar pe de altă 

parte declarația/respectiv acordul promitenților-cumpărători de a achita, unde este 

cazul, diferența de preț, la momentul perfectării antecontractelor.  

 Prețul bunului nu este inferior valorii de piață. La analizarea acestei condiții, 

lichidatorul judiciar a procedat la calcularea prețului apartamentului pe mp, 

ținând cont de valoarea de piață a imobilelor stabilită în euro/mp, corespunzător 

fiecărui an, respectiv 2007, 2008, 2009 în raport de data încheierii 

antecontractelor de vânzare-cumpărare conform Raportului de evaluare întocmit 

de către expert evaluator Șomlea Mihaela Rodica în mai 2014, înregistrat de către 

lichidatorul judiciar sub nr.722/29.05.2014. 

 Bunul nu are importanță determinantă pentru reușita unui plan de reorganizare. 

Această condiție nu își găsește aplicarea în speță având în vedere că, față de 

debitorul Micle Daniel-Ionel s-a deschis procedura simplificată a falimentului. 

 

Astfel, cum am precizat anterior, în analiza îndeplinirii condițiilor de perfectare a 

antecontractelor de vânzare-cumpărare, lichidatorul judiciar a avut în vedere atât documentele 
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atașate cererilor formulate de către creditorii înscriși sub condiție, cât și documente depuse de  

debitor. Însă, în ceea ce privește situația creditorilor chirografari sub condiție Triteanu Ioan, 

Triteanu Călin Dorel, Peter Piroska Dominic și Ilișan Bogdan, întrucât din documentele avute la 

dispoziție, lichidatorul judiciar a apreciat că sunt necesare lămuriri suplimentare asupra unor 

aspecte esențiale în definitivarea analizei îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 93
1 

din Legea 

nr. 85/2006, acesta l-a convocat la sediul său pe debitorul Micle Daniel–Ionel pentru data de 

27.01.2016. La data și ora stabilită, debitorul Micle Daniel–Ionel s-a prezentat la sediul 

lichidatorului judiciar, ocazie cu care s-a încheiat Procesul-verbal înregistrat sub nr. 

237/27.01.2016, pe care-l anexăm prezentului raport. În acest context, precizăm faptul că, cu 

ocazia convocării debitorului la data de 27.01.2016, acesta a solicitat acordarea unui termen de 

24 de ore în vederea formulării unui răspuns complet asupra chestiunilor puse în discuție de 

lichidatorul judiciar.  

Referitor la situația creditorului chirografar Ilișan Bogdan înscris în tabelul definitiv de 

creanțe sub condiția neperfectării actului autentic de vânzare-cumpărare și depunerii 

antecotnractului cu dată certă, lichidatorul judiciar  a procedat în data de 29.01.2016, la 

comunicarea prin scrisoare recomandată către acesta, a unei adrese prin care i-a solicitat 

promitentului-cumpărător să facă dovada existenței datei certe anterioare deschiderii procedurii 

de insolvență a antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat cu debitorul Micle Daniel-Ionel.. 

În data de 02.02.2016, debitorul i-a comunicat pe e-mail lichidatorului judiciar faptul că: 

 în ceea ce privește antecontractele de vânzare-cumpărare încheiate cu 

promitentul-cumpărător Triteanu Ioan, respectiv Triteanu Călin Dorel, prețul înscris în 

antecontracte reprezintă prețul apartamentelor, parcările fiind oferite bonus. 

 spațiile pentru parcări au fost prevăzute la demisolul blocurilor, nefiind prevăzute 

locuri de parcare în afara acestor spații. Totodată, debitorul a menționat faptul că, nu a fost 

predată posesia pentru nici una dintre parcări. 

 

Cu privire la informațiile solicitate de către lichidatorul judiciar debitorului în 

legătură cu antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat cu promitentul-cumpărător Ilișan 

Bogdan, debitorul a menționat faptul că nu mai deține antecontractul de vânzare-cumpărare, 

astfel încât nu este în măsură să ofere un răspuns cu privire la existența datei certe a acestui 

antecontract. Totodată, lichidatorul judiciar a comunicat prin scrisoare cu confirmare de primire 

o adresă către promitentul-cumpărător solicitându-i acestuia să facă dovada datei certe a 

antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat cu debitorul Micle Daniel-Ionel. Până la data 

întocmirii prezentului raport, lichidatorul judiciar nu a primit nici un răspuns din partea acestui 

promitent-cumpărător.  

 

 C) Demersuri întreprinse de către lichidatorul judiciar în vederea valorificării 

bunurilor imobile aparținând debitorului Micle Daniel-Ionel 

În vederea valorificării bunurilor imobile deținute în patrimoniu de către debitor, 

lichidatorul judiciar a continuat organizarea licitațiilor publice conform fazei a I-a din strategia 
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de valorificare aprobată de adunarea creditorilor din data de 10.08.2015, licitațiile publice fiind 

organizate pentru datele de: 26.10.2015, 02.11.2015, 09.11.2015, 16.11.2015, 23.11.2015, 

respectiv 30.11.2015 ora 11:00.  

Totodată, un reprezentant al lichidatorului judiciar s-a deplasat împreună cu dl. Furnigă 

Octavian-Ariton la locul situării imobilelor în vederea vizionării de către acesta a bunurilor 

imobile supuse valorificării, sens în care a fost încheiat Procesul-verbal de vizionare 

apartamente din data de 17.12.2015. Până în prezent dl. Furnigă Octavian-Ariton nu a formulat o 

cerere concretă de cumpărare, deși acesta s-a arătat interesat de achiziționarea la pachet a 

imobilelor supuse valorificării. 

Având în vedere faptul că lichidatorul judiciar nu a reușit valorificarea bunurile imobile 

aparținând debitorului MICLE DNAIEL-IONEL cu ocazia organizării licitațiilor publice 

aferente primei faze de licitații, acesta a procedat la organizarea licitațiilor publice aferente celei 

de a doua faze de licitații prevăzute în cadrul Strategiei de valorificare aprobată de adunarea 

creditorilor din data de 10.08.2015.  

În temeiul art. 116 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, pentru a asigura publicitatea necesară în 

vederea identificării unor potenţiali cumpărători, cu finalitatea valorificării bunurilor, anunţurile 

de vânzare a activelor societăţii debitoare au fost publicate pe site-ul lichidatorului judiciar 

www.ddgi.ro, pe site-ul UNPIR www.unpir.ro, pe site-ul www.buzzu.ro, pe site-ul www.olx.ro, 

pe site-ul www.micapublicitate.ro și pe site-ul www.dauanunt.ro. Totodată, lichidatorul judiciar 

a transmis anunțul de vânzare în vederea asigurării publicității și a identificării potențialilor 

cumpărători următoarelor agenții imobiliare: Welt Imobiliare, Nobila Casa, Edil Imobiliare și 

Remax.  

Conform fazei a II-a din strategia de valorificare aprobată de adunarea creditorilor, 

licitațiile publice au fost organizate pentru datele de 18.01.2016, 25.01.2016, 01.02.2016, 

08.02.2016, 15.02.2016, 22.02.2016, 29.02.2016 și pentru data de 07.03.2016 ora 12:00.  

Până la data întocmirii prezentului raport, lichidatorul judiciar a organizat licitațiile 

publice stabilite pentru datele de 18.01.2016, respectiv 25.01.2016, fără a reuși valorificarea 

bunurilor imobile în cadrul acestor licitații, motiv pentru care, lichidatorul judiciar va proceda la 

organizarea următoarelor licitații publice prevăzute în cadrul celei de a II-a faze de licitații. 

 

În ceea ce privește componența activului debitorului Micle Daniel-Ionel, ca urmare a 

soluțiilor de admitere a recursurilor formulate de către Comitetul Creditorilor în dosarele având 

ca obiect anularea unor transferuri fraudulose în sensul art. 79 – art. 80 din Legea nr. 85/2006, în 

patrimoniul debitorului Micle Daniel-Ionel, a reintrat un număr de 5 imobile constând în 

apartamente, respeciv: 

 

 ap. nr. 11 din bl. C1B situat în com. Baciu, sat Baciu, str. Uluiului nr. 5, jud. 

Cluj, compus din 1 living, 1 dormitor, 1 bucătărie, 1 baie, 1 hol, 1 debara, cu suprafaţa utilă de 

55,23 mp şi 1 balcon în suprafaţă de 12,11 mp, înscris în CF 51292-C1-U11 Baciu, cu nr. cad. 

51292-C1-U11, cu o cotă din p.i.c. de 2,95/100 şi o cotă de teren de 16,31/553 înscris în CF 

51292 Baciu, 

http://www.ddgi.ro/
http://www.unpir.ro/
http://www.buzzu.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.micapublicitate.ro/
http://www.dauanunt.ro/
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 ap. nr. 17 din bl. C1B situat în com. Baciu, sat Baciu, nr. 982, et. 2, jud. Cluj, 

compus din 1 living, 1 dormitor, 1 bucătărie, 1 baie, 1 hol, 1 debara cu suprafaţa utilă de 55,23 mp 

şi 1 balcon în suprafaţă de 12,11 mp, înscris în CF 51292-C1-U17, cu nr. cad. 51292-C1-U17, cu 

o cotă din p.i.c. – părţile şi dependinţele de folosinţă ale construcţiei de 2,95/100 şi o cotă din 

p.i.c. – terenul aferent de 16,31/553, teren înscris în CF 51292 Baciu sub A+1, cu nr. cad. 51292, 

 ap. nr. 24 din bl. C2B în situat în com. Baciu, sat Baciu, nr. 982, et.3, jud. Cluj, 

compus din 1 living, 1 bucătărie, 1 baie, 1 hol, cu suprafaţa utilă, de 38, 03 mp şi 1 balcon în 

suprafaţă de 9,23 mp înscris în CF 50369-C1-U55, cu nr. cad. 50370-C1-U55 cu o cotă din p.i.c. 

– părţile şi dependinţele de folosinţă ale construcţiei de 2,03/100 şi o cotă din p.i.c. – terenul 

aferent de 18,18/896, teren înscris în CF 50369 Baciu sub A+1 , cu nr. cad. 50369  

 ap. 25 din blocul C2B situat în com. Baciu, sat Baciu, nr. 982, mansardă, jud. 

Cluj, compus din 1 living, 1 dormitor, 1 bucătărie, 1 baie, 1 hol, 1 debara cu suprafaţa utilă de 

55,23 mp şi 1 balcon în suprafaţă de 12,11 mp înscris în CF 50369-C1-U56, cu nr. cad. 50370-

C1-U56, cu cotă din p.i.c. – părţile şi dependinţele de folosinţă ale construcţiei de 2,95/100 şi o 

cotă din p.i.c. – terenul aferent de 26,42/896, teren înscris în CF 50369 Baciu sub A+1, cu nr. cad. 

50369 

 ap. 30 din blocul C2B situat în com. Baciu, sat Baciu, nr. 982, jud. Cluj, la 

mansardă, compus din 1 living, 1 dormitor, 1 bucătărie, 1 baie, 1 hol, 1 debara, cu suprafaţa utilă 

de 55,23 mp şi 1 balcon în suprafaţă de 12,11 mp, înscris în CF 50370-C1-U30, cu nr. cad. 

50370-C1-U30, cu o cotă din p.i.c. – părţile şi dependinţele de folosinţă ale construcţiei de 

2,95/100 şi o cotă din p.i.c. – terenul aferent de 26,42/896, teren înscris în CF 50370 Baciu sub 

A+1, cu nr. cad. 50370. 

 

După obținerea motivărilor hotărârilor Curții de Apel Cluj pronunțate în recurs, în 

dosarele având ca obiect anularea unor transferuri fraudulose în sensul art. 79 – art. 80 din Legea 

nr. 85/2006, lichidatorul judiciar va proceda la identificarea apartamentelor menționate și la 

evaluarea acestora. 

În vederea evaluării apartamentelor menționate, lichidatorul judiciar va proceda la 

convocarea comitetului creditorilor în vederea aprobării propunerii formulate de către acesta, ca 

evaluarea să fie realizată de către aceeași societate de evaluare care a întocmit anterior evaluarea 

pentru bunurile imobile ce fac deja obiectul unei strategii de valorficare, respectiv de către 

Societatea Appraising Experts S.R.L., pentru o evaluare unitară, pentru toate imobilele supuse 

valorificării. 

Totodată, ca urmare a admiterii recursului declarat de către Comitetul Creditorilor în 

dosarul cu nr. 3499/1285/2011/a12, în patrimoniul debitorului Micle Daniel-Ionel a reintrat cota 

de ½ din bunurile imobile constând în terenuri intravilane situate în localitatea Baciu, jud. Cluj, 

după cum urmează: 

- Teren intravilan situat in localitatea Baciu, judetul Cluj, inscris  in CF nr. 50371 Baciu cu 

nr.ser A1,cu nr. Cadastral 50371, teren in suprafata de 896 mp (suprafata masurata 895 

mp )  
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- Teren intravilan situat in localitatea Baciu, judetul Cluj, inscris  in CF nr. 50372 Baciu cu 

nr.ser A1,cu nr. Cadastral 50372, teren in suprafata de 896 mp (suprafata masurata 895 

mp )  

- Teren intravilan situat in localitatea Baciu, judetul Cluj,  inscris  in CF nr. 50373 Baciu 

cu nr.ser A1,cu nr. Cadastral 50373, teren in suprafata de 896 mp (suprafata masurata 

895 mp )  

- Teren intravilan situat in localitatea Baciu, judetul Cluj,  inscris  in CF nr. 50374 Baciu 

cu nr.ser A1,cu nr. Cadastral 50374, teren in suprafata de 896 mp (suprafata masurata 

895 mp )  

- Teren intravilan situat in localitatea Baciu, judetul Cluj,  inscris  in CF nr. 50375 Baciu 

cu nr.ser A1,cu nr. Cadastral 50375, teren in suprafata de 896 mp (suprafata masurata 

895 mp )  

- Teren intravilan situat in localitatea Baciu, judetul Cluj,  inscris  in CF nr. 50376 Baciu 

cu nr.ser A1,cu nr. Cadastral 50376, teren in suprafata de 896 mp (suprafata masurata 

895 mp )  

- Teren intravilan situat in localitatea Baciu, judetul Cluj,  inscris  in CF nr. 50377 Baciu 

cu nr.ser A1,cu nr. Cadastral 50377, teren in suprafata de 896 mp (suprafata masurata 

895 mp )  

- Teren intravilan situat in localitatea Baciu, judetul Cluj,  inscris  in CF nr. 50378 Baciu 

cu nr.ser A1,cu nr. Cadastral 50378, teren in suprafata de 896 mp (suprafata masurata 

895 mp )  

- Teren intravilan situat in localitatea Baciu, judetul Cluj,  inscris  in CF nr. 50379 Baciu 

cu nr.ser A1,cu nr. Cadastral 50379, teren in suprafata de 896 mp (suprafata masurata 

895 mp )  

- Teren intravilan situat in localitatea Baciu, judetul Cluj,  inscris  in CF nr. 50380 Baciu 

cu nr.ser A1,cu nr. Cadastral 50380, teren in suprafata de 1101 mp (suprafata masurata 

1101 mp )  

- Teren intravilan situat in localitatea Baciu, judetul Cluj,  inscris  in CF nr. 50381 Baciu 

cu nr.ser A1,cu nr. Cadastral 50381, teren in suprafata de 3093 mp (suprafata masurata 

3093 mp )  

- Teren intravilan situat in localitatea Baciu, judetul Cluj,  inscris  in CF nr. 50382 Baciu 

cu nr.ser A1,cu nr. Cadastral 50382, teren in suprafata de 122 mp (suprafata masurata 

122 mp ). 

 

Cu privire la bunurile imobile constând în terenuri intravilane situate în comuna Baciu, 

menționate, lichidatorul judiciar va întreprinde demersurile necesare, ulterior identificării 

acestora. 

 

D) Situația bunurilor imobile edificate în cadrul ansamblului rezidențial de pe str. 

Pădurii nr. 5H din Cluj-Napoca 
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Cu privire la ansamblul rezidențial edificat de către debitorul Micle Daniel-Ionel 

împreună cu Mureșan Sergiu Romeo, în asociere cu familia Trif pe str. Pădurii nr. 5H din Cluj-

Napoca, având în vedere discuțiile purtate între părți în data de 29.05.2013, în urma cărora s-a 

concluzionat că în vederea lămuririi situației juridice a proiectului imobiliar din Cluj-Napoca, 

str. Pădurii nr. 5H, se impune reautorizarea construcţiei, ulterior aprobării noului P.U.G. al 

municipiului Cluj-Napoca și având în vedere faptul că în luna decembrie 2015 Consiliul Local al 

Municipiului Cluj a aprobat noul PUG, pentru a obține informații de specialitate, părțile au 

solicitat o consultare domnului inginer Chichisan Simion, în calitate de autor al proiectului de 

arhitectură inițial, care a stat la baza obținerii autorizației de construire a imobilelor situate pe 

str. Pădurii nr. 5H. Acesta a confirmat faptul că, prevederile urbanistice ale noului PUG sunt 

favorabile intrării în legalitate a construcției vizate și că se impune realizarea unui proiect de 

reautorizare a acesteia, proiect care va putea fi depus la Primăria Cluj-Napoca doar după data de 

22.06.2016, având în vedere ca doar după această data expiră actele administrative anterioare 

(PUG, PUD, Autorizație de construire). 

Având în vedere aspectele menționate, lichidatorul judiciar a avut o întrevedere cu 

familia Trif în data de 02.02.2016, sens în care a fost încheiat procesul-verbal nr. 

333/02.02.2016.  

În cadrul procesului-verbal încheiat cu această ocazie, s-a consemnat faptul că familia 

Trif nu a constituit un drept de superficie asupra terenului, însă aceasta a obținut un Proces-

verbal de recepție parțială a construcției, în baza căruia în cursul anului 2010 a intabulat 

provizoriu imobilul situat pe str. Pădurii nr. 5H din Cluj-Napoca.  

Totodată, în cadrul întâlnirii cu lichidatorul judiciar, familia Trif a solicitat să se aibă în 

vedere ca reautorizarea să se realizeze de către cei trei asociați conform contractului de asociere 

dintre parti ȋncheiat la data de 29.05.2006, pentru ca dreptul de proprietate sa fie dobandit in 

cota de 1/3 de catre familia Trif si 2/3 de catre cei doi asociati, conform contributiei lor. 

De asemenea, familia Trif recunoaste aportul financiar al celor 2 asociati (Muresan 

Sergiu si Micle Daniel) si dreptul acestora de a obtine dreptul de proprietate prin construire 

asupra cotei de 2/3 din intreaga constructie si 2/3 din teren. 

Ulterior reautorizării, ȋntre părţi se va efectua şi desocotirea conform contractului de 

asociere ȋncheiat la data de 29.05.2006 şi a prevederilor legii insolventei, in masura in care 

constructia va fi finalizata (inclusiv garajele din demisol, parcarile exterioare si spatiul verde). 

 

E) Situația litigiilor debitorului Micle Daniel-Ionel  

 

 La data de 04.09.2015, lichidatorul judiciar a înregistrat pe rolul Judecătoriei Cluj-

Napoca împotriva Agenției Naționale de Administrare Fiscală-Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Cluj o contestație la executare împotriva formelor de executare silită inițiate 

de intimată în dosarul execuțional nr. 1790803120779, cerere prin care lichidatorul judiciar a 

solicitat desființarea și anularea tuturor actelor și formelor de executare silită inițiate în dosarul 

execuțional menționat și pe cale de consecință încetarea executării silite, respectiv anularea 

somației nr. 12/30/1/2015/299272 și a titlului executoriu nr. 83380/04.08.2015, acestea fiind 
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lovite de nulitate absolută. Cererea a fost înregistrată sub nr. de dosar 16604/211/2015. Dosarul 

astfel înregistrat a fost conexat la dosarul cu nr. 16186/211/2015 în cadrul căruia la termenul din 

data de 21.01.2016 s-a amânat cauza pentru ca intimata să depună dovada comunicării titlului 

executoriu nr. 83380/04.08.2015 emis în dosarul nr. 1790803120779 a somaţiilor de plată şi a 

deciziilor de impunere menţionate în titlul executoriu către contestatorii Micle Daniel-Ionel şi 

DDG Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Micle Daniel Ionel, 

următorul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 23.02.2016. 

 

 Cu privire la dosarul nr. 1565/211/2015 înregistrat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, 

având ca obiect pretenții, formulate de reclamanta Asociația Composesorat Feleacu în 

contradictoriu cu pârâții Micle Daniel-Ionel și Serețen Micle Veronica Simona, prin hotărârea 

nr. 498 din data de 19.01.2016, instanța de judecată a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii cu 

privire la pârâtul MICLE DANIEL-IONEL, prin lichidator judiciar DDG INSOLVENCY SPRL 

invocată din oficiu și prin urmare a respins ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată 

formulată de reclamanta Asociatia Composesorat Feleacu în contradictoriu cu pârâtul Micle 

Daniel-Ionel, prin lichidator judiciar DDG INSOLVENCY SPRL.  

 

 De asemenea, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, lichidatorul judiciar a 

formulat o acțiune civilă împotriva pârâtului Mureșan Sergiu Romeo, având ca obiect 

constatarea nulității absolute a contractului de cesiune cu titlu gratuit încheiat la data de 

18.11.2010, având data certă nr. 7949/06.12.2010, cu consecința repunerii părților în situația 

anterioară încherii contractului și obligarea pârâtului la restituirea originalului autorizațiilor de 

construire nr. 101/28.07.2008 și nr. 102/28.07.2008, a proiectului blocurilor C3A și C3B din 

Ansamblul Excelsior, toate înscrisurile, documentele, schițele, plașele privitoare la acestea și la 

proiectul Ansmblului Excelsior. În prezentul dosar, instanța de judecată a stabilit primul termen 

de judecată pentru data de 23.02.2016. 

 Totodată, anexăm prezentului raport stadiul dosarelor având ca obiect anularea unor 

transferuri fraudulose în sensul art. 79 – art. 80 din Legea nr. 85/2006. 

 

II. Situaţia încasărilor şi plăţilor 

Perioada de raportare 23.10.2015- 02.02.2016 

     

SOLD INIȚIAL 0,00 

Nr. crt. EXPLICAŢII SUMA 

1 Taxe poștale 12,60 

2 TOTAL PLĂŢI 12,60 

3 Creditare lichidator 

judiciar 

12,60 

4 TOTAL 

ÎNCASĂRI 

12,60 

SOLD FINAL 0,00 
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III.  Solicitări adresate judecătorului sindic 

 

 Aprobarea prezentului raport; 

 

 Acordarea unui termen în vederea valorificării bunurilor imobile deținute în 

patrimoniu de către debitor, respectiv pentru efectuarea demersurilor ce se impun 

în actualul stadiu al procedurii. 

 

Anexăm prezentului raport documentele la care am făcut referire: 

 

 dovada publicității anunțului de vânzare a bunurilor imobile ale debitorului, 

 Procesele-verbale de licitații organizate până în prezent,  

 Analiza cererilor privind executarea antecontractelor de vânzare-cumpărare din 

perspectiva dispozițiilor art. 93
1
din Legea nr. 85/2006, 

 Situația litigiilor debitorului Micle Daniel-Ionel, 

 Proces-verbal de vizionare apartamente încheiat în data de 17.12.2015,  

 Proces-verbal din data de 27.01.2016 încheiat de către lichidatorul judiciar ca urmare a 

convocării debitorului Micle Daniel-Ionel, 

 Răspunsul comunicat de către debitorul Micle Daniel-Ionel la solicitările lichidatorului 

judiciar, 

 dovada cheltuielilor efectuate în perioada 22.10.2015-01.02.2016. 

 

 

Lichidator judiciar 

 

DDG INSOLVENCY SPRL 

prin asociat coordonator  

av. Godorogea Daniel Lucian 

 


