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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: 03.09.2014 

 

 

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. La data de 18.06.2014 subscrisa DDG INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator 

judiciar al debitorului MICLE DANIEL-IONEL, am semnat la biroul notarului public Fornade 

Teodora Maria Actul de dezmembrare a imobilului situat din punct de vedere administrativ în 

Baciu, nr.982, bloc C1A, jud. Cluj, înscris în CF 50367 Baciu cu nr. cadastral 50367 și 50367-C1 

potrivit Documentației cadastrale întocmită de către Societatea TOPOVEST S.R.L. Actul de 

dezmembrare a fost autentificat de notarul public Fornade Teodora Maria sub nr.1682/18.06.2014.  

 

În vederea efectuării dmersurilor pentru finalizarea procedurii de apartamentare, lichidatorul 

judiciar a creditat procedura cu suma de  4.310,70 lei, astfel cum rezultă și din situația de încasări și 

plăți menționată la punctul II din prezentul raport. 

 

Actul de dezemembrare, împreună cu întreaga documentație necesară în vederea 

dezmembrării imobilului C1A au fost înregistrate de către notarul public la BCPI Cluj în vederea 

întabulării în cartea funciară. Cererea formulată de către notarul public a fost însă respinsă având în 

vedere dreptul de ipotecă înscris sub C10 și a interdicțiilor notate sub B43 în CF nr.50367 Baciu. 

 

Având în vedere faptul că cererea de înscriere a documentației de apartamentare initial 

formulată a fost respinsă, notarul public a procedat la redepunerea la BCPI a documentației 

necesare în vederea întabulării în CF a dezmembrării imobilului C1A. Lichidatorul judiciar a 

comunicat biroului de carte funciară și un punct de vedere cu privire la sarcinele înscrise în CF 

50367 Baciu cu nr. cadastral 50367 și 50367-C1. Cu toate acestea, la data de 11.08.2014, BCPI 

Cluj-Napoca a comunicat notarului public Încheierea de respingere nr.104218, 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 Încheierii de respingere lichidatorul judiciar va formula în termenul legal cerere de 

reexaminare.   
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Totodată, lichidatorul judiciar va efectua demersurile necesare 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. 

 

De asemenea, lichidatorul judiciar a demarat demersurile în vederea analizării 

antecontractelor de vânzare-cumpărare, din perspectiva art. 93
1
 din Legea nr.85/2006.  În urma 

analizei documentației aferente proiectului realizat de către debitorul Micle Daniel-Ionel deținută de 

către lichidatorul judiciar, acesta a constatat faptul că în realitate proiectul aferent investiției din 

localitatea Baciu nr.982 a fost realizat de către debitor în asociere cu numitul Mureșan Sergiu 

Romeo, fapt care decurge atât din Contractul de asociere încheiat între aceștia și atestat de către 

avocat Hudrea Cătălina-Ioana sub nr.22/15.08.2007, cât și  din modalitatea de plată a contravalorii 

prețurilor stipulate în antecontractele de vânzare-cumpărare încheiate cu promitenții-cumpărători.  

 

Astfel, conform contractului de asociere menționat asociații Micle Daniel Ionel și Mureșan 

Sergiu Romeo s-au asociat cu scopul comun de a obține câștiguri în vederea realizării proiectului 

imobiliar din localitatea Baciu nr.982, urmând ca profitul obținut în urma vânzării locuințelor să fie 

împărțit în mod egal de către asociați. Printre documentele predate lichidatorului judiciar nu a fost 

identificată o situație întocmită de către asociați care să reglementeze în concret o decontare între 

aceștia cu privire la investițiile efectuate și beneficiile obținute de fiecare în parte. 

 

În acest sens, lichidatorul judiciar apreciază că se impune analiza tuturor documentelor care 

au stat la baza realizării celor două proiecte (loc. Baciu, str. Viilor Lab și din Cluj-Napoca, str. 

Pădurii), documente care nu se află în posesia lichidatorului judiciar și care au fost solicitate atât de 

la debitorul Micle Daniel Ionel, prin Adresa nr.1178/21.08.2014, cât și de la asociatul Mureșan 

Sergiu Romeo prin Adresa nr. 1166/20.08.2014.  

 

În urma analizei antecontractelor de vânzare-cumpărare, lichidatorul judiciar a constatat 

faptul că parte din prețul de vânzare-cumpărare a fost achitat de către majoritatea promitenților 

cumpărători în contul bancar deschis pe numele asociatului Mureșan Sergiu Romeo pentru proiectul 

Baciu și în contul debitorului Micle pentru proiectul Padurii.  În acest sens, lichidatorul judiciar s-a 

adresat Băncii Transilvania prin Adresa nr.1097/31.07.2014 solicitând extrasele aferente conturilor 

bancare identificate în antecontractele de vânzare-cumpărare ca fiind destinația plăților efectuate de 

către promitenții-cumpărători, pe cei trei ani anterior deschiderii procedurii și până în prezent, 

indicarea titularilor conturilor bancare și limitele puterilor deținute de către aceștia privind 

tranzacțiile/operațiunile ce pot fi efectuate pe cont. 

 

Urmare a adresei formulată de către lichidatorul judiciar, unitatea bancară ne-a comunicat 

prin Adresa nr.1132/11.08.2014 faptul că debitorul Micle Daniel Ionel nu are deschise conturi 

curente la acesta societate, nu este titular al conturilor identificate în antecontractele de vânzare-

cumpărare ca fiind destinația plăților efectuate de către promitenții-cumpărători, alte informații cu 

privire la titularii reali/împuterniciți ai acestor conturi neputându-ne fi furnizate raportat la  
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dispozițiile art 111 și urm din OUG nr.99/2006 cu privire la secretul bancar. În urma insistențelor 

lichidatorului judiciar, unitatea bancară a acceptat doar furnizarea informațiilor legate de contul 

deschis pe numele debitorului Micle Daniel Ionel, urmând a ne fi comunicate extrasele bancare 

aferente  contului/conturilor  deschise pe numele acestuia. Totodată, lichidatorul judiciar a solicitat 

și debitorului Micle Daniel Ionel să ne pună la dispoziție toate extrasele bancare aferente conturilor 

prin care s-au derulate tranzacțiile cu privire la cele două proiecte imobiliare. 

 

2. Totodată, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitatea până la acest moment de a 

deschide un cont unic al procedurii pe numele debitorului Micle Daniel Ionel, unitățile bancare la 

care lichidatorul judiciar s-a adresat comunicând telefonic faptul că nu există o procedură stabilită 

pentru deschiderea contului unic în cazul insolvenței unei persoane fizice și că efectuează demersuri 

în vederea identificării unei posibilități de a deschide un astfel de cont. Până la momentul întocmirii 

prezentului raport nu ne-au fost comunicate răspunsuri în scris din partea unităților bancare la care 

ne-am adresat. 

 

3. Din informațiile furnizate de către debitorul Micle Daniel Ionel  o parte din prețurile 

aferente imobilelor obiect al antecontractelor de vânzare-cumpărare au fost achitate de către 

promitenții- cumpărători în contul numitei Serețean Micle Veronica Simona, însă având în vedere 

faptul că unitățile bancare nu furnizează informații cu privire la conturile bancare, respectiv 

operațiunile bancare desfășurate prin intermediul acestora, decât titularilor de cont, lichidatorul 

judiciar nu a putut intra în posesia acestora.  

 

4. În acest sens, dat fiind refuzul unităților bancare de a ne comunica informații/extrase de 

cont aferente conturilor bancare deschise de către asociatul Mureșan Sergiu Romeo și de către 

numita Serețean Micle Veronica Simona, informații care sunt absolut necesare în vedere finalizării 

procedurii de analiză prin prisma dispozițiilor art 93 indice 1 din Legea nr.85/2006 a 

antecontractelor de vânzare-cumpărare încheiate, vă solicităm să puneți în vedere unităților 

bancare, prin încheiere, să pună la dispoziția lichidatorului judiciar toate informațiile, 

precum și extrasele de cont (aferente atât conturilor inactive, cât și conturilor curente) 

aferente celor trei ani anteriori deschiderii procedurii insolvenței față de debitorul Micle 

Daniel – Ionel și până în prezent, în ceea ce-l privește pe numitul Mureșan Sergiu Romeo 

(CNP 1810306125875), cât și în ceea ce privește pe numita Serețean Micle Veronica Simona 

(CNP 2841227125813) 

 

Totodată, având în vedere că documentele predate nu au fost suficiente pentru a clarifica 

situația juridică a imobilelor teren pe care au fost edificate imobilele construcție, lichidatorul 

judiciar a solicitat și obținut copii de carte funciară aferente acestora. 

 

5.  De asemenea, în urma eforturilor întreprinse de către lichidatorul judiciar s-a reușit 

intrarea în posesia  unui număr de trei imobile aflate în proprietatea debitorului Micle din localitatea 

Baciu, respective apartamentul 27 din C1B, apartamentul 19 din C1A și apartamentul 4 din C1A. 

 



     

 

 
 
 
 

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 

6. De asemenea, având în vedere că la momentul încheierii în formă autentică a contractelor 

de vânzare-cumpărare vor exista diferențe de preț de achitat de către promitenții-cumpărători, iar 

sumele ce vor fi încasate sunt purtătoate de TVA, respectiv de impozit pe venit, iar debitorul Micle 

Daniel Ionel nu a întreprins nici un fel de formalități în vederea înregistrării și autorizării 

funcționării potrivit dispozițiilor OUG nr.44/2008 și în vederea înregistrării în scopuri de TVA 

conform art 153 alin.1 lit b din Codul fiscal (așa cum rezultă și din răspunsul comunicat de către 

DGRFP Cluj-Napoca la adresa lichidatorului judiciar, răspuns înregistrat în cadrul acestei instituții 

sub nr. 47718/18.06.2014), lichidatorul judiciar a înaintat ANAF- DGRFP  Cluj-Napoca o adresă, 

înregistrată în cadrul acestei instituții sub nr.65172/11.08.2014, prin care a solicitat să ni se 

comunice procedura de urmat în vederea colectării TVA și a impozitului pe venit pentru sumele ce 

se vor încasa. Până la momentul întocmirii prezentului raport, lichidatorul judiciar nu a primit vreun 

răspuns din partea acestei instituții.   

 

Menționăm că prin aceeași Adresa nr. 47718/18.06.2014, DGRFP Cluj-Napoca ne-a 

comunicat faptul că până în prezent cu privire la activitatea comercială desfășurată de către 

debitorul Micle Daniel-Ionel nu a fost realizată nici un fel de verificare de către organele de 

inspecție fiscală. 

 

  7.  Având în vedere faptul că 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 – și 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 

immobile aflate în loc. Baciu, str. Uliului. 

 

8.  De asemenea, având în vedere faptul că în urma investigațiilor întreprinse, lichidatorul 

judiciar a identificat o serie de societăți în cadrul cărora debitorul Micle Daniel-Ionel deține părți 

sociale (respectiv MURATORE S.R.L., INTESA CON S.R.L., FERDI STYLE S.R.L., CELLA 

OFFICE S.R.L., ALTERNO LAND S.R.L. și STONE MASON S.R.L.), lichidatorul judiciar a 

înaintat către ORC de pe lângă Tribunalul Cluj adrese prin care a solicitat înregistrarea în evidențele 

acestor societăți a  mențiunii privind starea de insolvență în formă simplificată a debitorului 

persoană fizică Micle Daniel-Ionel. Cu privire la adresele formulate de către lichidatorul judiciar, 

ORC de pe lângă Tribunalul Cluj a comunicat Răspunsul nr.42883/1/17.07.2014 prin care a 

comunicat lichidatorului judiciar faptul că în societățile în care solicită înscrierea mențiunii cu  

privire la  starea de insolvență în formă simplificată a debitorului persoană fizică Micle Daniel-
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Ionel, DDG INSOLVENCY SPRL nu are calitatea de administrator/lichidator judiciar, ele nefiind 

sub incidența Legii nr.85/2006, fiindu-ne comunicată posibilitatea  efectuării demersurilor de 

înregistrare mențiuni exclusiv conform dispozițiilor art 21 din Legea nr.26/1990.  Conform art.21 lit 

f din Legea nr.26/1990, în registrul comerţului se pot înregistra menţiuni referitoare la deschiderea 

procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment, după caz, precum şi înscrierea menţiunilor 

corespunzătoare, textul legal referindu-se însă la înregistrarea unor asemenea mențiuni vizând 

persoane juridice și nu persoane fizice asociați în cadrul persoanelor juridice, așa cum situația 

debitorului persoană fizică Micle Daniel-Ionel. În atare situație, ne aflăm în imposibilitatea 

efectuării mențiunii. 

 

Având în vedere că prin Sentința civilă nr.206/29.01.2014 pronunțată de către Tribunalul 

Specilizat Cluj în dosarul nr.3499/1285/2011/a19 s-a constatat nulitatea absolută a contractului de 

cesiune părți sociale nr. 1/15.11.2011 prin care debitorul Micle Daniel Ionel a cesionat numitei 

Serețan-Micle Veronica-Simona18 părți sociale ale MDV PRIMUS S.R.L., cu consecința revenirii 

celor 18 părți sociale în patrimoniul debitorului Micle Daniel Ionel, lichidatorul judiciar a solicitat 

ORC Cluj  prin Adresa nr.41733/14.07.2014 înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu 

privire la anularea contractului de cesiune sus menționat, anexând în dovedirea cererii copie 

legalizată a minutei sentinței civile mai sus precitată, în condițiile în care la data cererii formulată 

hotărârea nu era încă motivată. Conform răspunsului comunicat de către ORC Cluj sub 

nr.42883/18.07.2014 instituția solicitată a comunicat lichidatorului judiciar faptul că efectuarea unei 

astfel de mențiuni nu poate fi efectuată decât în baza unei hotărâri judecătorești irevocabile care să 

dispună expres efectuarea unei astfel de mențiuni. În aceste condiții, lichidatorul judiciar va reitera 

cererea adresată ORC Cluj ulterior rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești pronunțată în 

dosarul nr. 3499/1285/2011/a19. 

 

II. Situaţia încasărilor şi plăţilor 

 

Perioada de raportare 06.06.2014-19.08.2014 

     SOLD INIȚIAL 844,30 

Nr. crt. EXPLICAŢII SUMA 

1 Onorariu notarial 3.255,00 

2 Taxe ANCPI Cluj-/napoca 1.900,00 

3 Taxe judiciare de timbru 35,00 

4 TOTAL PLĂŢI 5.190,00 

5 Creditare lichidator judiciar 4.345,70 

6 TOTAL ÎNCASĂRI 4.345,70 

SOLD FINAL 0,00 
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III. Solicitări adresate judecătorului sindic 

 Aprobarea prezentului raport; 

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

stadiu al procedurii.  

 să puneți în vedere unităților bancare, prin încheiere, să pună la dispoziția 

lichidatorului judiciar toate informațiile, precum și extrasele de cont (aferente atât 

conturilor inactive, cât și conturilor curente) aferente celor trei ani anteriori 

deschiderii procedurii insolvenței față de debitorul Micle Daniel – Ionel și până în 

prezent, în ceea ce-l privește pe numitul Mureșan Sergiu Romeo (CNP 

1810306125875), cât și în ceea ce privește pe numita Serețean Micle Veronica 

Simona (CNP 2841227125813) 

 

 

Anexăm: dovada cheltuielilor de procedură efectuate. 

 

 

 

 

 

 

                             

Lichidator judiciar 

DDG INSOLVENCY SPRL 

prin asociat coordonator  

av. Godorogea Daniel Lucian 


