
     

 

 
 
 
 

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

Dosar nr. : 3499/1285/2011 

Temei juridic: art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei 

Lichidator judiciar: DDG INSOLVENCY SPRL 

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

Termen: 26.11.2014 

 

 

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: 

 

1. Așa cum am menționat în cuprinsul raportului anterior, la data de 11.08.2014, BCPI Cluj-

Napoca a comunicat notarului public Încheierea de respingere nr.104218 cu privire la cererea de 

înscriere a documentației de apartamentare, cererea de înscriere formulată de către notarul public 

fiind respinsă cu motivarea că documentele depuse în justificarea cererii nu îndeplinesc prevederile 

legale în vigoare în materie de publicitate imobiliară, respectiv la dosar nu s-a depus 

consimțământul titularilor sarcinilor conform prevederilor art 879 din Codul civil. 

Împotriva acestei Încheieri lichidatorul judiciar a formulat la data de 26.09.2014 

cerere de reexaminare înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. de dosar 

20891/211/2014. Până la momentul întocmirii prezentului raport nu a fost stabilit însă primul 

termen de judecată. 

Totodată, lichidatorul judiciar a solicitat concursul debitorul Micle Daniel-Ionel în vederea 

obținerii din partea d-lui Keith John Viner, titularul dreptului de ipotecă înscris sub C10 și a 

interdicțiilor notate sub B43 în CF nr.50367 Baciu, a acordului cu privire la dezmembrarea 

imobilului înscris în CF nr.50367 Baciu conform documentației cadastrale întocmită de 

TOPOVEST S.R.L., acord necesar în vederea realizării apartamentării. La data de 05.11.2014 

debitorul Micle Daniel-Ionel a pus la dispoziția lichidatorului judiciar o declarație în original din 

partea d-lui Keith John Viner cuprinzând acordul acestuia în vederea realizării dezmembrării 

imobilului situat în Baciu nr.982, bloc C1A, jud. Cluj, declarație dată de către acesta în fața unui 

notar public din Marea Britanie.  

Având în vedere faptul că declarația solicitată a fost dată de către d-l Keith John Viner tot în 

fața unui notar public din Marea Britanie și nu în fața unui notar public din România, există 

posibilitatea neluării în considerare de către BCPI Cluj-Napoca nici a acestei declarații, având în 

vedere că potrivit opiniei acestei instituții un astfel de act nu îndeplinește cerințele unui act autentic 

așa cum este prevăzut de legislația din România. Paralel cu cererea de reexaminare formulată 

deja, lichidatorul judiciar va proceda la redepunerea documentație în vederea realizării 

dezmembrării însoțită de acestă nouă declarație dată de către d-l Keith John Viner şi totodată 

va solicita şi radierea ipotecii. 
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 2.  Totodată, așa cum am menționat anterior lichidatorul judiciar a intrat în posesia 

Încheierii nr.72453/19.06.2014 prin care BCPI Cluj-Napoca a admis cererea formulată de către BEJ 

Stolnean Romeo Marius și a dispus notarea urmăririi silite imobiliare începută în cadrul dosarului 

executional 218/2014/10.06.2014 – creditor Cabinet de avocat Daciana Paler Groșan, debitori 

Serețan-Micle Dragoș-Ioan și Serețan-Micle Veronica-Simona. 

Având în vedere faptul că pe rolul Tribunalului Specializat Cluj  este înregistrată o acțiune 

în anulare promovată de către Comitetul creditorilor debitorului Micle Daniel Ionel (dosar 

3499/1285/2011/a12) și care vizează și imobilul  înscris în CF nr.50375 asupra căruia s-a dispus 

notarea sus-menționată, lichidatorul judiciar a înaintat către BEJ Stolnean Romeo Marius 

notificarea înregistrată la acesta sub nr.218/2014/14.07.2014 prin care a adus la cunoștința 

executorului judecătoresc existența pe rolul instanței a acțiunii în anulare formulate de către 

Comitetul creditorilor. Totodată, am solicitat executorului judecătoresc să ne comunice dacă mai 

sunt înregistrate alte dosare execuționale având ca debitor pe d-na Serețan-Micle Veronica-Simona 

sau dosare execuționale având ca obiect imobile aflate în loc. Baciu, str. Uliului. 

Cu toate acestea, la data de 22.07.2014 în cadrul dosarului execuțional sus amintit a fost 

realizată vânzarea amiabilă a imobilelor înscrise în CF nr.50373 nr. cad.50373 în suprafață de 896 

mp, CF nr.50374 nr.cad 50374 în suprafață de 895 mp, CF nr.50375 nr.cad 50375 în suprafață de 

895 mp, CF nr.50376 nr.cad.50376 în suprafață de 895 mp și CF nr.50377 nr.cad.50377 în 

suprafață de 895 mp pentru prețul de 60.000 euro, adjudecatar fiind numitul Bucezan-Marin Traian-

Sorin, naș de căsătorie al numiților Serețan-Micle Veronica și Serețan Micle Dragoș-Ioan. 

Apreciind lovită de nulitate absolută întreaga procedură de vânzare amiabilă derulată în 

cadrul acestui dosar execuțional, lichidatorul judiciar, împreună cu Comitetul Creditorilor 

debitorului Micle Daniel Ionel a formulat contestație la executarea silită întreprinsă în cadrul 

acestui dosar, contestație înregistrată la data de 13.10.2014 pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca 

sub nr. de dosar 21948/211/2014.  Până la momentul întocmirii prezentului raport nu a fost 

stabilit însă primul termen de judecată. 

 

3. În urma nenumăratelor demersuri întreprinse de către lichidatorul judiciar s-a reușit 

deschiderea unui cont unic al procedurii pe numele debitorului Micle Daniel Ionel. Astfel, contul 

unic al procedurii pe numele debitorului Micle Daniel Ionel a fost deschis la Veneto Banca, 

Agenția Cluj-Napoca sub nr. RO14BITR001310067393RO01.  

 

4. Totodată, având în vedere cererile formulate de către lichidatorul judiciar și încuviințate 

de către judecătorul sindic la termenul de judecată din data de 03.09.2014 în sensul punerii în 

vedere unităților bancare Bancpost și Banca Transilvania de a ne indica conturile bancare ale 

debitorului Micle Daniel Ionel și ale numiților Mureșan Sergiu Romeo și Serețan Micle Veronica 

Simona, precum și de a ne comunica extrasele de cont aferente acestor conturi pentru o perioadă de 

3 ani înainte de data deschiderii procedurii, lichidatorul judiciar a înaintat adrese în acest sens 

unităților bancare menționate.  

Bancpost SA a comunicat lichidatorului judiciar informațiile și extrasele de cont solicitate la 

data de 23.09.2014, iar Banca Transilvania a comunicat lichidatorului judiciar extrasele solicitate la 

data de 21.10.2014. 
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La data de 29.09.2014 lichidatorul judiciar a solicitat Biroului Notarilor Publici Asociați 

Mureșan comunicarea copiilor după toate contractele de vânzare-cumpărare în formă autentică pe 

care debitorul Micle Daniel Ionel, în calitate de vânzător le-a încheiat, precum și copii aferente 

dovezilor de achitare a prețului stipulate în contractele încheiate. Contractele solicitate au fost puse 

la dispoziția lichidatorului judiciar la data de 14.10.2014. 

De asemenea, la data de 06.10.2014 debitorul Micle Daniel Ionel a pus la dispoziția 

lichidatorului judiciar, ca urmare a solicitării acestuia, un număr de 20 de dosare, apreciate de către 

debitor ca fiind utile în vederea analizării modalității de încasare a contravalorii apartamentelor. 

Având în vedere ca toate aceste documente solicitate și obținute așa cum am meționat mai 

sus sunt necesare în vederea refacerii contabilității debitorului Micle Daniel-Ionel, precum și în 

vederea analizării cauzelor producerii insolvenței, având în vedere volumul mare al documentelor 

contabile puse la dispoziție lichidatorului judiciar și timpul foarte mare ce se impune a fi alocat în 

vederea efectuării unui astfel de demers, precum și faptul că lichidatorul judiciar nu dispune de 

resursele necesare în vederea atingerii acestui obiectiv, lichidatorul judiciar a solicitat societății 

DUO EXPERT S.R.L. – societate de contabilitate,  o ofertă financiară cu privire la finalizarea 

lucrărilor de reconstituire a evidenței contabile aparținând debitorului Micle Daniel Ionel.  

Oferta financiară primită din partea acestei societăți a fost supusă aprobării Comitetului 

creditorilor în cadrul ședinței convocată pentru data de 13.11.2014 ora 18:00. Convocatorul 

Comitetului creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor Insolvenței la data de 20121 din 

12.11.2014. 

 

5. La data de 27.08.2014 un reprezentant al lichidatorului judiciar s-a deplasat la imobilele 

situate în localitatea Baciu nr.982 în vederea identificării posibilității ca vreuna din cheile predate 

de către debitorul Micle Daniel-Ionel la data de 03.07.2014 să aparțină vreun apartament situat într-

unul din imobilele amplasate din punct de vedere administrativ la această adresă.  În urma 

verificărilor efectuate au fost identificate cu privire la imobilul C1A cheile ap.19, 22 și 30, cu 

privire la imobilul C2A cheile ap.7,24 și 30, cu privire la imobilul C1B cheile ap.18 și 27, iar cu 

privire la imobilul C2B nu au putut fi identificate cheile pentru ap.2,10,21 și 26. 

Având în vedere faptul că din mențiunile cuprinse în extrasul CF rezultă faptul că 4 

apartamente din imobilul C2B sunt înscrise pe numele debitorului Micle Daniel Ionel și având în 

vedere că debitorul nu a pus la dispoziția lichidatorului judiciar cheile aferente acestor apartamente, 

pentru a putea intra în posesia acestora, lichidatorul judiciar apreciază ca fiind necesară angajarea 

unui lăcătuș în vederea înlocuirii ialelor aferente acestor apartamente. În acest sens, în cadrul 

ședinței Comitetului creditorilor convocată pentru data de 13.11.2014 ora 18:00 lichidtaorul 

judiciar a supus spre aprobare angajarea unui lăcătuș în vederea efectuării acestor demersuri, 

precum și oferta de preț primită pentru achiziționare yală nouă+manoperă spart yală veche și 

montat yală nouă. 

 

6. Totodată, la data de 01.09.2014 debitorul Micle Daniel–Ionel a pus la dispoziția 

lichidatorului judiciar o informare cu privire la modul în care s-a derulat afacerea privind 

construirea imobilelor în loc. Baciu, cu privire la motivele care în opinia sa au dus la deschiderea 

procedurii insolvenței, precum și cu privire la soluțiile pe care le propune pentru închiderea 
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procedurii și recuperarea tuturor creanțelor, informare pe care o atașăm prezentului raport. De 

asemenea, la data de 05.11.2014 debitorul Micle a pus la dispoziția lichidatorului judiciar a nouă 

informare și a predat lichidatorului judiciar copii după plângere penală înregistrată în cadrul 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr.1525/VIII/1/23.10.2014, după plângerea 

penală înregistrată în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub 

nr.4284/P/15.05.2013 și după cererea înregistrată la AJFP Cluj sub nr.56165/02.10.2013. 

 

7. La data de 22.09.2014 lichidatorul judiciar a purtat discuții cu creditorii Trif Mihail și Trif 

Carmen Marieta în vederea lămuririi situației privind proiectul imobiliar din Cluj-Napoca, str. 

Pădurii nr.5H. În urma discuțiilor purtate s-a ajuns la concluzia că în vederea finalizării acestui 

proiect se impune reautorizarea construcției, reautorizare posibil de realizat ulterior aprobării noului 

PUG al mun. Cluj-Napoca. 

 

8.  Prin Adresa nr.256/06.09.2014, comunicată lichidatorului judiciar la data de 16.10.2014, 

DGRFP Cluj-Napoca a solicitat lichidatorului judiciar să pună la dispoziție copii după 

antecontractele de vânzare-cumpărare și anexele acestora încheiate de debitorul Micle Daniel Ionel.  

Prin procesul verbal de predare-primire nr.1517/23.10.2014 lichidatorul judiciar a predat  DGRFP 

Cluj-Napoca un număr de 93 contracte și 1 contract de vânzare-cumpărare autentificat, împreună cu 

anexele aferent, încheiate de către debitorul Micle Daniel-Ionel. 

 

9. Având în vedere dosarul penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea 

infracțiunii de înșelăciune, prev. și ped. de art 244 din C.pen împotriva suspectului Micle Daniel-

Ionel, Serviciul de Investigare a Fraudelor a solicitat la data de 16.10.2014 lichidatorului judiciar o 

serie de informații necesare soluționării acestui dosar. Prin Adresa nr.1497/17.10.2014, lichidatorul 

judiciar a comunicat Serviciului de Investigare a Fraudelor o informare cu privire la demersurile 

întreprinse până la acest moment în cadrul dosarului privind procedura insolvenței deschisă pe 

numele debitorului Micle Daniel-Ionel. 

 

Având în vedere cele menționate în cuprinsul prezentului raport, apreciem că se impune 

acordarea unui nou termen de judecată în vederea continuării demersurilor care se impun în 

cadrul prezentei proceduri. 

 

 

II. Situaţia încasărilor şi plăţilor 

 

Perioada de raportare 20.08.2014-12.11.2014 
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SOLD INIȚIAL 0,00 

Nr. crt. EXPLICAŢII SUMA 

1 Taxe poștale 29,00 

2 Taxe executor judecătoresc 18,00 

3 
Alte plăți (copii xerox 

antecontracte în vederea predării 

către ANAF) 

163,40 

4 TOTAL PLĂŢI 210,40 

5 Creditare lichidator judiciar 210,40 

6 TOTAL ÎNCASĂRI 210,40 

SOLD FINAL 0,00 

 

 

 

 

Lichidator judiciar 

DDG INSOLVENCY SPRL 

prin asociat coordonator  

av. Godorogea Daniel Lucian 


