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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: 16.02.2015 

 

 

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. Plângerea formulată de către lichidatorul judiciar împotriva Încheierii de reexaminare nr. 

116384 pronuntată de OCPI Cluj-BCPI Cluj-Napoca în dosar nr. 116384/25.08.2014, prin care a 

fost respinsă cererea de înscriere a documentației de apartamentare, înregistrată pe rolul 

Judecătoriei Cluj-Napoca, sub nr. de dosar 20891/211/2014 a fost soluționată la data de 15.01.2015, 

în sensul respingerii acesteia. 

În paralel cu acest demers, lichidatorul judiciar a procedat la depunerea la OCPI Cluj-BCPI 

Cluj-Napoca a unei cereri de radiere a drepturilor de ipotecă înscrise în cartea funciara nr. 50367 

Baciu în favoarea numiților Keith John Viner și Abrudan Tudor Mihai, dat fiind faptul că motivul 

invocat de către BCPI Cluj-Napoca de respingere a cererii de înscriere a documentației de 

apartamentare a fost lipsa acordului titularilor drepturilor de ipotecă mai sus menționați. Cererea de 

radiere a fost înregistrată pe rolul BCPI Cluj-Napoca sub nr. 174020 din data de 09.12.2014. La 

data de 08.01.2015 lichidatorul judiciar a reușit să intre în posesia declarației în formă autentică 

dată de dl. Keith John Viner în fața notarului public Fornade Teodora Maria, declarație care a fost 

depusă, în consecință, în cadrul dosarului de radiere. Prin încheierea nr. 174020 din data de 

19.01.2015 BCPI Cluj-Napoca a admis cererea de radiere formulată de către lichidatorul judiciar cu 

privire la drepturile de ipotecă inscrise în favoarea numiților Keith John Viner și Abrudan Tudor 

Mihai. 

Dat fiind demersurile mai sus menționate, s-a procedat la redepunerea la BCPI Cluj-

Napoca a documentației de apartamentare a imobilului înscris în CF 50367 Baciu, termenul 

de soluționare a cererii fiind 19.02.2015. 

 

2.  Contestația la executare silită întreprinsă în cadrul dosarului execuțional 

218/2014/10.06.2014 - BEJ Stolnean Romeo Marius, formulată de către lichidatorul judiciar și 

înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. de dosar 21948/211/2014, nu a fost 

soluționată până la momentul întocmirii prezentului raport, în cauză fiind fixat primul termen de 

judecată la data de 12.03.2015. 

Totodată, lichidatorul judiciar a solicitat și obținut notarea contestației la executare 

formulată în cărțile funciare ale imobilelor terenuri ce au facut obiectul vânzarii de către executorul 
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judecătoresc, în cadrul dosarului executional în favoarea adjudecatarului BUZAN MARIN 

TRAIAN SORIN. 

 

3. Având în vedere documentele puse la dispoziție de către debitorul Micle Daniel Ionel, 

necesar a fi analizate în vederea refacerii contabilității acestuia, având în vedere extrasele de cont 

aferente conturilor bancare ale debitorului Micle Daniel Ionel și ale numiților Mureșan Sergiu 

Romeo și Serețan Micle Veronica Simona, solicitate și obținute de către lichidatorul judiciar, 

precum și având în vedere Decizia Comitetului creditorilor din cadrul sedinței din data de 

13.11.2014, în sensul angajării societății Duo Expert SRL cu privire la finalizarea lucrărilor de 

întocmire a evidenței contabile aparținând debitorului Micle Daniel Ionel, lichidatorul judiciar a 

procedat la predarea tuturor documentelor sus menționate către societatea Duo Expert SRL, la data 

de 17.11.2014. În urma inregistrării documentelor contabile primare, ca urmare a utilizării 

unui soft contabil, societatea Duo Expert SRL a procedat la predarea către lichidatorul 

judiciar, la data de 09.02.2015 a bazei de date cuprinzând toate aceste înregistrări contabile.  

Totodată, având în vedere faptul că lichidatorul judiciar a identificat existența unor conturi 

bancare deschise pe numele numitei Serețan Micle Veronica Simona la BRD Groupe Societe 

Generale, lichidatorul judiciar a solicitat și obținut la data de 10.02.2015, extrase bancare aferente și 

acestor conturi, care au fost predate, la aceeași data, societății Duo Expert SRL, în vederea 

completării bazei de date întocmite. 

Ulterior predării formei finale a bazei de date de către societatea Duo Expert SRL, 

lichidatorul judiciar va proceda la analiza acesteia și va întreprinde demersurile care se impun. 

 

4. Având în vedere faptul ca lichidatorul judiciar a identificat existența unui/unor conturi 

bancare deschise pe numele debitorului Micle Daniel Ionel la Procredit Bank lichidatorul judiciar a 

notificat această unitate bancară cu privire la deschiderea procedurii insolvenței în formă 

simplificată față de debitorul Micle Daniel Ionel, ridicarea dreptului de administrare al acestuia, 

solicitând, totodată, extrase de cont. Până la momentul întocmirii prezentului raport, nu am primit 

un răspuns de la această unitate bancară. 

 

5. Având în vedere faptul că în cadrul ședintei convocată pentru data de 13.11.2014 ora 

18:00 Comitetului creditorilor a aprobat solicitarea lichidatorului judiciar de angajare unui lăcătuș 

în vederea spargerii ușilor de intrarea a apartamentelor deținute în patrimoniu de către debitorul 

Micle Daniel Ionel în imobilul C2B situat în comuna Baciu, str. Uliului nr. 5 jud Cluj, și pentru care 

nu au fost predate chei de către debitor, lichidatorul judiciar va proceda la angajarea unui lăcătuș, 

astfel încât, să intre in posesia și a acestor imobile. 

 

6. Totodată, având în vedere imobilele apartamente aflate în patrimoniul debitorului Micle 

Daniel Ionel, neînstrăinate, lichidatorul a solicitat oferte de evaluare a acestora, din partea unor 

experți evaluatori autorizați. Ofertele de evaluare transmise au fost supuse aprobării Comitetului 

Creditorilor în cadrul ședinței convocată de catre lichidatorul judiciar pentru data de 10.02.2015, 

ora 14. Convocatorul Comitetului Creditorilor a fost publicat în BPI nr 2417 din data de 

06.02.2015, lichidatorul judiciar transmițând totodată membrilor comitetului convocatorul, 

împreună cu materialul informativ necesar exprimării punctului de vedere cu privire la ordinea de 
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zi. În cadrul ședinței din data de 10.02.2015 nu s-a prezentat, însă, niciunul din membrii comitetului 

creditorilor, nefiind îndeplinit cvorumul necesar. Procesul verbal al ședinței Comitetului 

Creditorilor din data de 10.02.2015 a fost înregistrat la grefa Tribunalului Specializat Cluj și 

transmis în vederea publicării in BPI. Lichidatorul judiciar va proceda la reconvocarea Comitetului 

Creditorilor pentru o data ulterioară. 

 

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 13.11.2014-09.02.2015 

     SOLD INIȚIAL 0,00 

Nr. crt. EXPLICAŢII SUMA 

1 Taxe poștale 16,00 

2 Servicii traducere 25,00 

3 
Alte plăți (copii xerox, 

taxa judiciară de timbru) 
152,30 

4 TOTAL PLĂŢI 193,30 

5 
Creditare lichidator 

judiciar 193,30 

6 TOTAL ÎNCASĂRI 193,30 

SOLD FINAL 0,00 

 

III. Solicitări adresate judecătorului sindic 

 Aprobarea prezentului raport; 

 Acordarea unui termen în vederea efectuării demersurilor ce se impun în actualul 

stadiu al procedurii.  

 

Anexăm prezentului raport: 

 dovada publicării în BPI a convocatorului Comitetului Creditorilor pentru data de 

10.02.2015 

 dovada încasărilor și plăților efectuate. 

 

 

Lichidator judiciar 

DDG INSOLVENCY SPRL 

prin asociat coordonator  

av. Godorogea Daniel Lucian 


