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 ȊN ATENŢIA 

CREDITORILOR DEBITORULUI MICLE DANIEL IONEL 

 

Subscrisa DDG INSOLVENCY cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr.128, jud. 

Cluj, C.I.F. 27987796, nr. matricol 2A0522, tel: 0748-888132, e-mail: daniel@godorogea.ro, în 

calitate de lichidator judiciar al debitorului MICLE DANIEL-IONEL domiciliat în municipiul 

Cluj-Napoca, str. Tatra nr. 16, ap.2, jud. Cluj, desemnată în această calitate prin încheierea de 

şedinţă din data de 05.02.2014, pronunțată de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu nr. 

3499/1285/2011,  

vă înaintăm prezenta: 

 

I N F O R M A R E 

cu privire la activitatea desfășurată de către lichidatorul judiciar de la data confirmării sale 

în calitate de lichidator judiciar, de către Adunarea Creditorilor din 31.03.2014 și până în prezent. 

Astfel, lichidatorul judiciar a efectuat următoarelor demersuri: 

- a formulat cerere către Primăria Baciu pentru ca aceasta să comunice lichidatorului 

judiciar documentația care a stat la baza emiterii autorizărilor de construire a imob. C2A, C3A, 

C4A, C1B, C2B, C3B, C4B; 

 

- a formulat cereri către Primăria Baciu și Primăria Municipiului Cluj-Napoca pentru 

ca acestea să comunice lichidatorului judiciar situația bunurilor mobile și imobile deţinute ȋn 

proprietate de către dl. Micle Daniel; 

 

- a solicitat oferte de evaluare a apartamentelor aflate în partimoniul debitorului de la 

Birou Evaluări SRL, Appraising Experts SRL, Șomlea Eval SRL; 

 

- ȋn cadrul Adunării creditorilor din 31.03.2014 s-a hotărât printre altele acceptarea 

ofertei de evaluare formulată de către Șomlea Eval SRL şi totodată lichidatorul judiciar a fost 

împuternicit să accepte donația cu privire la cota de ½ din imobilul teren în suprafață de 928 mp 

evidențiat în CF nr. 50367 a loc. Baciu din partea d-lui Mureșan Andrei Paul; 

 

- pe cale de consecinţă s-au purtat negocieri cu dl. Mureșan Andrei-Paul ȋn vederea 

clarificării situaţiei documentelor necesare (ȋn vederea ȋncheierii contractului de donaţie, terenul a 

trebuit declarat la Primăria Baciu şi a trebuit achitat impozitul retroactiv). Totodată s-au obţinut 

restul actelor necesare perfectării tranzacţiei; 
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- la data de 16.04.2014, lichidatorul judiciar a încheiat Contractul de donație cu dl. 

Mureșan Andrei-Paul cu privire la cota de ½ din terenul înscris în CF nr. 50367 a loc. Baciu 

autentificat prin încheierea de autentifiare nr 1028/16.04.2014 de către notar public Fornade 

Teodora Maria. Tranzacţia a fost declarată la Primăria Baciu; 

 

- ȋn data de 30.04.2014 a fost ridicată ȋncheierea Biroului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Cluj-Napoca nr. 53572/29.04.2014 prin care s-a admis cererea de ȋnscriere ȋn CF a 

contractului de donaţie mai sus amintit ȋmpreună cu extrasul de carte funciară actualizat; 

 

- ȋn 5 mai 2014, aceste documente vor fi predate societăţii Topovest S.R.L. ȋmpreună 

cu declaraţiile aferente. La această dată dosarul de apartamentare al imobilului C1A va fi complet 

şi va putea fi ȋnregistrat la OCPI. Termenul de soluţionare este de 30 de zile. Ulterior se va semna  

actul de apartamentare autentic care v-a fi operat la CF ȋn termenul legal de 16 de zile; 

 

- lichidatorul judiciar a intrat în posesia ap. 4 din corpul 1A şi a obţinut mai multe 

chei care pot aparţine altor apartamente nevândute. Ulterior verificării acestora, apartamentele şi 

spaţiile cu altă destinaţie, libere şi care nu se află ȋn posesia lichidatorului vor fi preluate ȋn posesie 

cu ajutorul unui lăcătuş. Costul aproximativ este de 150 lei/apartament (manopera + yala nouă). Ȋn 

funcţie de numărul apartamentelor preţul se va renegocia. Daca puteţi obţine oferte mai 

avantajoase, vă rugăm să ni le comunicaţi; 

 

- ȋn data de 15.04.2014 a fost efectuată vizita la faţa locului de către doamna evaluator 

Şomlea Mihaela ȋmpreună cu lichidatorul judiciar, care au inspectat mai multe apartamente 

relevante ca amplasament si suprafaţă. Dânsa va intocmi raportul de avaluare comandat, care va 

avea ȋn vedere evaluarea generală a imobilelor construite de către debitorul Micle Daniel. Această 

lucrare va fi avută ȋn vedere la analizarea antecontractelor de vânzare-cumpărare, din perspectiva 

art. 93
1
 din Legea insolvenţei. 

 

- ȋncepând cu 19 mai 2014, lichidatorul judiciar va ȋntocmi rapoarte de activitate, ȋn 

care vor fi cuprinse concluziile sale rezultate din analiza antecontractelor de vânzare-cumpărare. 

Aceste rapoarte vor fi depuse la dosarul cauzei, vor fi publicate ȋn BPI, vor fi publicate pe site-ul 

lichidatorului www.ddgi.ro şi vor fi transmise şi prin e-mail, persoanelor direct vizate. Ulterior, 

promitenţii cumpărători ale căror antecontracte ȋntrunesc condiţiile legale, vor fi invitaţi să 

semneze contractele de vânzare-cumpărare ȋn formă autentică. 

 

30.04.2014 

Cu deosebită stimă, 

Lichidator judiciar DDG INSOLVENCY SPRL 

prin asociat coordonator av. Godorogea Daniel Lucian 
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