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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: 26.10.2015 

 

 

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: 

 

A) Referitor la Cererea de repunere în termenul de admitere a creanțelor și cererea 

de admitere a creanțelor formulate de către numiții Crețu Corneliu și Crețu Elena, la 

termenul din data de 25.05.2015, judecătorul sindic a reținut că cei doi creditori, Creţu Corneliu 

şi Creţu Elena au aflat despre insolvenţa debitorului Micle Daniel Ionel, la data de 13.01.2015, 

depunând cererea de repunere în termen şi cererea de admitere a creanţei la data de 05.02.2015, 

cu încălcarea termenului de 15 zile prevăzut de art. 103 alin. 2 din vechiul Cod de procedură 

civilă. În consecinţă judecătorul sindic a respins ca tardivă cererea de repunere în termen 

formulată de creditorii Creţu Corneliu şi Creţu Elena, admițând excepţia tardivităţii depunerii 

cererii de admitere a creanţei. Soluţia în ceea ce priveşte cererea de repunere în termen, şi 

cererea de admitere a creanţei, va putea fi atacată de creditori cu recurs, în termen de 7 zile de la 

comunicare.  

 

B) 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, arătăm următoarele: 

 

- având în vedere situația juridică a debitorului MICLE DANIEL-IONEL, față de care s-

a deschis procedura insolvenței în dosarul nr. 3499/1285/2011 aflat pe rolul Tribunalului 

Specializat Cluj și având în vedere activitatea desfășurată de către acesta, respectiv activitatea 

de edificare a unor imobile, apratamente în comuna Baciu (ansamblul rezidențial Excelsior) in 

vederea valorificarii acestora către terțe persoane, respectiv constatarea judecatoreasca 

definitiva a calitatii sale de comerciant, lichidatorul judiciar a considerat că se impune 

consultarea organelor fiscale abilitate cu privire la această stare de fapt, solicitându-le totodată 

informații cu privire la procedura de urmat în vederea colectării taxei pe valoarea adăugată și a 
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impozitului pe venit. Ratiunea acestor demersuri rezida din calitatea lichidatorului de 

reprezentant legal si conducator al intregii activitati a debitorului Micle Daniel Ionel, calitate 

care creaza o responsabilitate directa a lichidatorului pentru activitatea desfasurata in cadrul 

procedurii. Aceste demersuri au fost întreprinse incepand cu anul 2014, în cele ce urmează fiind 

prezentate toate etapele parcurse până la acest moment.  

La data de 04.06.2014, lichidatorul judiciar s-a adresat cu o cerere Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin care a solicitat acestei instituții să-i comunice 

dacă debitorul Micle Daniel-Ionel a fost înregistrat în scopuri de TVA, debitele pe care acesta le 

înregistrează față de această instituție, respectiv controalele fiscale care s-au realizat cu privire 

la debitorul Micle Daniel-Ionel și documentele aferente acestor controale. 

Prin adresa înregistrată de către lichidatorul judiciar sub nr. 136 din data de 26.06.2014, 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj prin Serviciul Registru contribuabili declarații 

fiscale și bilanțuri persoane juridice, a comunicat lichidatorului judiciar faptul că, debitorul nu a 

fost înregistrat în scopuri de TVA, acesta nefăcând obiectul unei inspecții fiscale până la acea 

dată. 

Ulterior, la data de 11.08.2014, lichidatorul judiciar a înregistrat sub nr. 65172 la 

Agenția Națională de Administrare Fiscală, Serviciul Colectare și Executare Silită, 

Compartimentul Insolvabilitate și Răspundere Solidară, o adresă prin care a adus la cunoștința 

acestei instituții faptul că, persoana fizică Micle Daniel Ionel a desfășurat o activitate 

comercială constând în edificarea de imobile în scopul valorificării acestora, activitate pe care a 

exercitat-o cu caracter de continuitate, acesta dobândind astfel calitatea de comerciant, având 

obligaţia de a solicita înregistrarea şi autorizarea funcţionării potrivit dispoziţiilor din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 44/16.04.2008, respectiv înregistrarea în scopuri de TVA conform 

art. 153 alin. 1 lit. b din Codul Fiscal, demersuri pe care debitorul nu le-a realizat. 

La adresa comunicată de către lichidatorul judiciar, AJFP Cluj prin Biroul Servicii 

pentru Contribuabili, a comunicat lichidatorului judiciar la data de 17.09.2014 răspunsul său, 

prin  care i-a adus la cunoștință lichidatorului judiciar informații cu caracter general cu 

privire la modul în care trebuie să procedeze pentru a se conforma unei obligații fiscale, 

invocând în acest sens prevederile Ordinului nr. 1338 din data de 30.09.2008. 

La data de 28.11.2014 reprezentanți din cadrul Adminsitrației Județene a Finanțelor 

Publice Bistrița-Năsăud, Serviciul de Inspecție Fiscală Persoane Fizice a efectuat un control 

inopinat la sediul lichidatorului judicar cu privire la debitorul Micle Daniel-Ionel, în acest 

sens fiind întocmit un Proces-verbal. Controlul a avut ca obiectiv stabilirea stării de fapt fiscale 

referitoare la tranzacțiile imobiliare efectuate de către acesta, îndeplinirea condițiilor privind 

depășirea plafonului de scutire de TVA, respectiv data când persoana fizică trebuia să solicite 

înregistrarea în scopuri de TVA. În concluziile Procesului-verbal se menționează faptul că, 

pentru stabilirea reală a situației cu privire la TVA-ul datorat bugetului statului, a dobânzilor și 

penalităților de întârziere pentru neplata taxei la data scadenței, este necesară efectuarea unei 

inspecții fiscale. 
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Ca urmare a celor constatate în urma efectuării controlului inopinat, la data de 

22.04.2015, debitorul a făcut obiectul unei inspecții fiscale ce a avut ca obiective 

verificarea ansamblului declarațiilor fiscale și/sau operațiunilor relevante pentru 

inspecția fiscală pentru stabilirea TVA-ului pe perioada 01.01.2010-31.12.2011, respectiv 

verificarea modului de organziare și conduce a evidenței fiscale și contabile a debitorului. 

 

Ca urmare a inspecției fiscale, s-a încheiat Raportul de inspecție fiscală la data de 

26.05.2015, prin care au fost stabilite următoarele obligații în sarcina debitorului față de bugetul 

de stat: 

 TVA aferent perioadei 01.01.2010-31.12.2011 în cuantum total de 510.598 lei, 

 Dobânzi aferente perioadei 25.10.2010-12.10.2011 în cuantum total de 60.042 

lei, 

 Penalități de întârziere aferente perioadei 25.10.2010-27.10.2010 în cuantum 

total de 76.590 lei, 

 

Cuantumul total al obligațiilor fiscale fiind de 647.230 lei. Pentru toate aceste 

obligații, organul fiscal a emis decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de 

plată stabilite de inspecția fiscală pentru persoane fizice care desfășoară activități independente 

în mod individual și/sau într-o formă de asociere nr. 144 din data de 26.05.2015. 

In baza acestei decizii de impunere DGRFP Cluj-Napoca a formulat cerere de repunere 

in termenul de declarare a creantei la data de 09.07.2015. Aceasta cerere de repunere in termen 

urmeaza a fi solutionata de catre judecatorul sindic. Raportat insa la cronologia evenimentelor 

redata mai sus, cererea de repunere in termen apare ca neintemeiata iar din perspectiva  

prevederilor art. 76 din legea nr. 85/2006, titularul acestei creante apare ca fiind decazut din 

dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor.. 

C) Având în vedere faptul ca in exercitarea atributiilor sale, lichidatorul va trebui sa 

perfecteze obligatiile rezultate din antecontractele asumate de catre debitor si intrucat sistemul 

legal de impozitare al tranzactiilor imobiliare aplicabil unui profesionist difera de cel aplicabil 

unei persoane fizice, lichidatorul s-a adresat Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 

Serviciul Colectare și Executare Silită, Compartimentul Insolvabilitate și Răspundere Solidară, 

cu o cerere prin care a solicitat lămuriri cu privire la sistemul de impozitare aplicabil debitorului 

MICLE DANIEL-IONEL, respectiv cu privire la procedura de urmat în vederea colectării 

TVA-ului și a impozitului aferent sumelor ce urmează a fi încasate în urma încheierii în formă 

autentică a contractelor de vânzare-cumpărare. 

La data de 10.06.2015, prin răspunsul comunicat lichidatorului judiciar, Agenția 

Națională de Administrare Fiscală, Serviciul Colectare și Executare Silită, Compartimentul 

Insolvabilitate și Răspundere Solidară Cluj-Napoca, a învederat/sugerat acestuia posibilitatea 

de a apela la procedura emiterii unei soluții fiscale individuale anticipate, intrucat opinia 
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exprimata in cadrul raspunsului nu este una cu putere de opozabilitate in cazul unei 

eventuale inspectii fiscale. 

La data de 09.07.2015, lichidatorul judiciar a înregistrat sub nr. 69967 la Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Cluj, o adresă, prin care în temeiul art. 4 din H.G. nr. 529/2007 a 

solicitat fixarea unei discuții preliminare în vederea stabilirii existenței stării de fapt 

pentru emiterea unei soluții fiscale. 

Prin Adresa nr. A-RFC 1659/30.07.2015, Agenția Națională de Administrare Fiscală-

Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală a comunicat lichidatorului judiciar acordul său 

cu privire la organizarea unei întâlniri în data de 18.08.2015 la sediul acestei instituții în 

vederea discutării aspectelor privind emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate. 

La data stabilită, lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul instituției, situat în București, fără a 

primi un răspuns concret din partea reprezentanților acesteia.  

Având în vedere cele prezentate, în temeiul H.G. nr. 529/2007 pentru aprobarea 

Procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate și a acordului de preț în avans, 

lichidatorul judiciar a adresat, în scris, Agenției Naționale de Administrare Fiscală o 

cerere pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate cu privire la obligația de 

plată a impozitului ca efect al transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilelor 

constând în  apartamente deținute în proprietate de către debitorul MICLE DANIEL-

IONEL.  

Totodată, lichidatorul judiciar a solicitat soluționarea cu celeritate a cererii, având în 

vedere faptul că, de răspunsul acestei isntituții depinde continuarea măsurilor de perfectare a 

antecontractelor de vânzare-cumpărare încheiate de către debitor precum și demersurile de 

valorificare a bunurilor aflate în patrimoniul acestuia. 

La momentul întocmirii prezentei informări, solicitarea lichidatorului judiciar se află în 

lucru la Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală fiind înregistrată la data de 08.09.2015 

sub nr. 1659. Din informațiile comunicate telefonic lichidatorului judiciar, la data de 

22.10.2015, Direcția Generală Juridică a formulat un punct de vedere cu privire la 

solicitările lichidatorului judiciar, urmând să comunice poziția sa Direcției Generale de 

Coordonare a Inspecției Fiscale. 

Conform art. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 529/2007, ”Tariful de emitere a unei soluţii 

fiscale se achită în lei şi este în valoare de 1.000 de euro, la cursul comunicat de Banca 

Naţională a României în ziua efectuării plăţii,”. In virtutea acestui text legal, la data de 

09.09.2015 lichidatorul a achitat sume de 4.441,30 lei, echivalentul celor 1.000 de euro. 

 

Totodată, lichidatorul judiciar a solicitat informanții cu privire la demersurile necesare 

în vederea înregistrării în Registrul Comerțului ca persoană fizică autorizată a debitorului Micle 

Daniel Ionel, dacă aceste demersuri pot fi realizate de către lichidatorul judiciar și care sunt 
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demersurile necesare îndeplinirii acestei proceduri. Cererea a fost înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 54670 din data de 24.09.2014. Prin 

adresa nr. 55920 din data de 30.09.2014, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Cluj a comunicat lichidatorului judiciar informații generale, fără a elabora un răspuns concret 

cu privire la situația debitorului MICLE DANIEL-IONEL, menționând totodată, faptul că, 

serviciul de asistență juridică se acordă pe cheltuiala solicitantului în condițiile prevăzute în 

Ordinul ministului justiției nr. 2176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de 

asistență prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale.  

 

D) Cu privire la bunurile imobile deținute în patrimoniu de debitorul Micle Daniel-

Ionel, ca urmare a solicitărilor judecătorului sindic de la termenul din data de 25.05.2015, mai 

jos prezentăm lista detaliată a apartamentelor supuse valorificării: 

NR. 

CRT. 

NR. 

AP. 
BLOC 

ADRESA 

POȘTALĂ 

CARTEA 

FUNCIARĂ 

DETALII 

APARTAMENT 

SUPRAFAȚA 

UTILĂ (mp) 

1 AP. 4 C1A 

com. 

Baciu, 

str. Uliului, 

nr. 1 

50367-C1-

U66 

Baciu 

ap. este situat la 

parter,  

 

ap. este compus 

din: living, 

bucătărie, baie, 

hol, debara 

41,07 

2 
AP. 

19 
C1A 

com. 

Baciu, 

str. Uliului, 

nr. 1 

50367-C1-

U81 

Baciu 

ap. este situat la 

etajul 3,  

ap. este compus 

din: living, 

dormitor, 

bucătărie, baie, 

hol, debara, 

balcon 

55,23 

3 
AP. 

22 
C1A 

com. 

Baciu, 

str. Uliului, 

nr. 1 

50367-C1-

U84 

Baciu 

ap. este situat la 

etajul 3,  

ap. este compus 

din: living, 

bucătărie, baie, 

hol, debara, 

balcon 

41,07 

4 
AP. 

30 
C1A 

com. 

Baciu, 

str. Uliului, 

nr. 1 

50367-C1-

U92 

Baciu 

ap. este situat la 

mansardă,  

ap. este compus 

din: living, 

bucătărie, baie, 

hol, balcon 

38,03 

5 AP. 

31 

C1A com. 

Baciu, 

50367-C1-

U93 
hol, boxe, garaj 457,19 
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(demis

ol) 

str. Uliului, 

nr. 1 

Baciu 

6 
AP. 

13 
C1B 

com. 

Baciu, 

str. Uliului, 

nr. 3 

51292-C1-

U13 

Baciu 

ap. este situat la 

etajul 2,  

ap. este compus 

din: living, 

bucătărie, baie, 

hol, balcon 

38,03 

7 
AP. 

14 
C1B 

com. 

Baciu, 

str. Uliului, 

nr. 3 

51292-C1-

U14 

Baciu 

ap. este situat la 

etajul 2,  

ap. este compus 

din: living, 

bucătărie, baie, 

hol, debara, 

balcon 

41,07 

8 
AP. 

18 
C1B 

com. 

Baciu, 

str. Uliului, 

nr. 3 

51292-C1-

U18 

Baciu 

ap. este situat la 

etajul 2,  

ap. este compus 

din: living, 

dormitor, 

bucătărie, baie, 

hol, debara, 

balcon 

55,23 

9 
AP. 

27 
C1B 

com. 

Baciu, 

str. Uliului, 

nr. 3 

51292-C1-

U27 

Baciu 

ap. este situat la 

mansardă,  

ap. este compus 

din: living, 

bucătărie, baie, 

hol, debara, 

balcon 

41,07 

10 AP. 7 C2A 

com. 

Baciu, 

str. Uliului, 

nr. 5 

50369-C1-

U38 

Baciu 

ap. este situat la 

etajul 1,  

ap. este compus 

din: living, 

dormitor, 

bucătărie, baie, 

hol, debara, 

balcon 

55,23 

11 
AP. 

30 
C2A 

com. 

Baciu, 

str. Uliului, 

nr. 5 

50369-C1-

U61 

Baciu 

ap. este situat la 

mansardă,  

ap. este compus 

din: living, 

bucătărie, baie, 

hol, balcon 

38,03 

12 
AP. 

10 
C2B 

com. 

Baciu, 

str. Uliului, 

50370-C1-

U10 

Baciu 

ap. este situat la 

etajul 1,  

ap. este compus 

din: living, 

52,32 
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nr. 7 dormitor, 

bucătărie, baie, 

hol, balcon 

13 
AP. 

21 
C2B 

com. 

Baciu, 

str. Uliului, 

nr. 7 

50370-C1-

U21 

Baciu 

ap. este situat la 

etajul 3,  

ap. este compus 

din: living, 

dormitor, 

bucătărie, baie, 

hol, balcon 

40,86 

14 
AP. 

26 
C2B 

com. 

Baciu, 

str. Uliului, 

nr. 7 

50370-C1-

U26 

Baciu 

ap. este situat la 

mansardă,  

ap. este compus 

din: living, 

dormitor, 

bucătărie, baie, 

hol, balcon 

40,86 

 

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

lichidatorul judiciar a convocat pentru data de 22.06.2015, ora 18:00 Comitetul creditorilor, 

având ca ordine de zi: aprobarea raportului de evaluare realizat de societatea Appraising Experts 

S.R.L. cu privire la imobilele identificate în patrimoniul debitorului Micle Daniel Ionel, 

acordarea mandatului pentru Societatea Civilă de Avocați Revnic și Asociații pentru formularea 

în numele CCM a unui memoriu la dosarul penal nr. 303D/P/2013 având ca obiect cercetarea 

infracțiunii de înșelăciune săvârșite de Micle Daniel Ionel cu privire la săvârșirea de către acesta 

și a infracțiunii de bancrută frauduloasă și constituire grup infracțional organizat, ratificarea 

mandatului acordat Președintelui Comitetului, Dan Sima, de a angaja SCA Revnic & Asociații 

să formuleze o plângere împotriva ordonanței de clasare a dosarului nr. 983/P/2011 având ca 

obiect cercetarea infracțiunii de înșelăciune săvârșite de Micle Daniel Ionel, 

ratificarea mandatului acordat Președintelui Comitetului, Dan Sima, de a angaja SCA Revnic & 

Asociații să formuleze o acțiune în anularea contractului de donație dintre Micle Daniel Ionel și 

mama sa, Micle Ruzalia, respectiv  Informarea Comitetului Creditorilor debitorului Micle 

Daniel Ionel cu privire la stadiul acțiunilor efectuate.  

Convocatorul Comitetului creditorilor a fost publicat prin grija lichidatorului judiciar în 

BPI nr. 11168 din data de 18.06.2015. 

 Totodată, lichidatorul judiciar a comunicat membrilor comitetului creditorilor pe e-

mail convocatorul împreună cu materialul informativ necesar exprimării votului cu privire la 

ordinea de zi. 

Pentru şedinţa Comitetului creditorilor debitorului MICLE DANIEL-IONEL din data de 

22.06.2015 ora 18:00, lichidatorul judiciar a constatat faptul că, s-au prezentat toți cei 5 membri 

ai Comitetului creditorilor, respectiv dl. SIMA DAN RADU, dl. CIOLTEA CRISTE-ILISIE, 

dna. HORVAT ANGELA-RODICA, dl. CUCOȘ ADRIAN în calitate de mandatar al dna. 

CUCOȘ ALEXANDRA și dl. GAVRIȘ SERGIU-ANDREI. 
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Din partea Societatății Civile de Avocați Revnic și Asociații s-a prezentat dna. avocat 

Roxana-Iuliana Clejea care a prezentat informațiile necesare cu privire la ordinea de zi a 

Comitetului creditorilor convocată pentru data de 22.06.2015. 

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că pentru data de 22.06.2015, Comitetul 

creditorilor a fost legal întrunit, fiind îndeplinite cerințele prevăzute de art. 17 alin. 4 din Legea 

nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. 

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că au fost aprobate cu unanimitate de voturi toate 

punctele înscrise pe ordinea de zi, votul fiecărui membru fiind consemnat în Anexa la procesul-

verbal. 

Totodată, Comitetul creditorilor a propus strategia de valorificare a bunurilor imobile ce 

au făcut obiectul Raportului de evaluare realizat de către societatea de evaluare Appraising 

Experts S.R.L.  

 Procesul-vrbal al Comitetului creditorilor a fost înregistrat la grefa Tribunalului 

Specializat Cluj la data de 23.06.2015 și publicat prin grija lichidatorului judiciar în BPI nr. 

11501 din data de 23.06.2015. 

 

Având în vedere strategia de valorificare a bunurilor imobile ale debitorului propusă de 

către Comitetul creditorilor, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării creditorilor 

pentru data de 10.08.2015, ora 17:00, având ca ordine de zi prezentarea și aprobarea Raportului 

de evaluare întocmit de către societatea Appraising Experts S.R.L. cu privire la bunurile imobile 

deținute în patrimoniu de către debitorul MICLE DANIEL-IONEL, respectiv aprobarea 

strategiei de valorificare cu privire la bunurile imobile deținute în patrimoniu de către debitorul 

persoană fizică MICLE DANIEL-IONEL. Convocatorul Adunării creditorilor a fost publicat 

prin grija lichidatorului judiciar în BPI nr. 13517 din data de 04.08.2015 și afișat la ușa 

imobilelor situate în comuna Baciu, str. Uliului nr. 1-7, jud. Cluj. 

 

Pentru şedinţa Adunării creditorilor debitorului MICLE DANIEL-IONEL convocată şi 

prezidată de lichidatorul judiciar, au transmis votul lor prin corespondență creditorii: Donal 

Carol Fitzai (creditor ce deține un procent de 0,846% din totalul creanțelor) și creditorul Gavriș 

Sergiu ( creditor ce deține un procent de 2,688% din totalul creanțelor). Totodată, la adunarea 

creditorilor au fost prezenți creditorii menționați în Anexa la procesul-verbal. 

Lichidatorul judiciar a constatat că Adunarea Creditorilor a fost legal întrunită fiind 

îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 85/2006, fiind prezenți 31,98% dintre 

creditorii cu drept de vot înscriși în tabelul definitiv al creanțelor. 

Luând în considerare voturile exprimate de către creditori, lichidatorul judiciar a 

constatat că în cadrul Adunării Creditorilor din data de 10.08.2015, s-a aprobat cu unanimitate 

de voturi, raportul de evaluare întocmit de către societatea Appraising Experts S.R.L. cu privire 

la bunurile imobile deținute în patrimoniu de către debitorul MICLE DANIEL-IONEL. 
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Totodată, în cadrul acestei adunări a creditorilor, s-a aprobat cu unanimitate de voturi, 

strategia de valorificare propusă de către comitetul creditorilor cu privire la bunurile imobile 

deținute în patrimoniu de către debitorul persoană fizică MICLE DANIEL-IONEL. 

Procesul-verbal al Adunării creditorilor a fost înregistrat prin grija lichidatorului judiciar 

la grefa Tribunalului Specializat Cluj la data de 17.08.2015 și publicat în BPI nr. 14014 din data 

de 18.08.2015. 

 

Avînd în vedere strategia de valorificare aprobată de către membrii adunării creditorilor, 

lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea anunțului de vânzare a bunurilor imobile deținute 

în patrimoniu de către debitor. 

 

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.olx.ro, pe site-ul 

www.imobiliaremag.ro, pe site-ul www.publi24.ro, pe site-ul www.micapublicitate.ro, pe site-ul 

www.piata-az.ro, pe site-ul www.eimo.ro și pe site-ul www.anunturigratuite.net. 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 I-a din strategia de valorificare aprobată de adunarea creditorilor, 

licitațiile publice vor fi organizate pentru datele de 12.10.2015, 19.10.2015, 26.10.2015, 

02.11.2015, 09.11.2015, 16.11.2015, 23.11.2015 și 30.11.2015 ora 11:00.  

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

publice stabilite pentru datele de 12.10.2015, respectiv 19.10.2015, fără a reuși valorificarea 

bunurilor imobile în cadrul acestor licitații. 

Totodată, la sediul lichidatorului judiciar s-a prezentat dl. Mihuț Marius care a solicitat 

informații cu privire la imobilele supuse valorificării, fără a înainta o ofertă fermă de cumpărare. 

 

 E) Alte demersuri  

 

La data de 26.05.2015, ca urmara a solicitării adresate lichidatorului judiciar de către dl. 

Frunză Dorin în calitate de promitent cumpărător, lichidatorul judicar a procedat la repunerea 

acestuia în posesia ap. 2 din blocul C2B situat în comunca Baciu, str. Uliului nr. 7, jud. Cluj, 

obiect al antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat cu promitenții vânzători Micle Daniel-

Ionel și Mureșan Sergiu-Romeo, atestat de avocat Ioana Nicoară prin încheierea de atestare nr. 

41 din data de 05.06.2009. În cererea comunicată lichidatorului judiciar, promitentul cumpărător 

a arătat că posesia apartamentului i-a fost predată la data de 05.06.2009, locuind în apartament 

până la sfârșitul anului 2014 când a plecat la muncă în Bistrița. Având în vedere că promitentul 

cumpărător nu s-a înscris la masa credală a debitorului Micle Daniel-Ionel și având în vedere că 

http://www.ddgi.ro/
http://www.unpir.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.imobiliaremag.ro/
http://www.publi24.ro/
http://www.micapublicitate.ro/
http://www.piata-az.ro/
http://www.eimo.ro/
http://www.anunturigratuite.net/
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din documentele puse la dispoziție lichidatorului judiciar a rezultat că acest apartament aparține 

debitorului, lichidatorul judiciar a preluat posesia lui. Ulterior, după clarificarea situației, așa 

cum am arătat, lichidatorul judiciar a restituit posesia apartamentului promitentului-cumpărător 

Frunză Dorin, intrucat era indreptatit sa o detina. 

 

 În vederea soluționării dosarului cu nr. 3499/1285/2011/a15* aflat pe rolul Tribunalului 

Specializat Cluj, lichidatorul judiciar a fost convocat de către expert judiciar Indrei Romulus 

Fabian în vederea evaluării apartamentului nr. 2 situat în loc. Baciu, str. Uliului nr. 5, bl. C1B 

pentru data de 30.07.2015, ora 9:00. Ulterior, lichidatorul judiciar a fost reconvocat de către 

expertul evaluator pentru data de 05.08.2015, ora 9:00 în vederea inspectării proprietății de 

evaluat. Cu această ocazie, un reprezentant al lichidatorului judiciar s-a deplasat la locul situării 

imobilului în vederea participării la inspecția acestuia.  

 

 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 intimate în dosarul executional nr. 1790803120779, prin care a solicitat desființarea și 

anularea tuturor actelor și formelor de executare silită inițiate în dosarul execuțional 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 lovite de nulitate absolută. Cererea a 

fost înregistrată sub nr. de dosar 16604/211/2015, primul termen de judecată fiind stabilit la data 

de 08.12.2015. 

 

 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, pentru termenul 

din data de 22.09.2015, lichidatorul judiciar a formulat cerere de repunere pe rol și de 

suspendare a cauzei, având în vedere faptul că, acesta nu a fost citat la termenele anterioare. La 

termnul din data de 22.09.2015, instanța de judecată a repus cauza pe rol și a acordat un nou 

termen de judecată pentru data de 20.10.2015, termen la care a amânat cauza pentru data de 

17.11.2015. 

Având în vedere faptul că la data de 23.07.2015, organele fiscale au procedat la 

înregistrarea în scopuri de TVA din oficiu a debitorului Micle Daniel Ionel, lichidatorul judiciar 

va întocmi și depune până la data de 25.10.2015 decontul de taxă, data de 25.10.2015 

reprezentând termenul limită pentru depunerea decontului de TVA pentru perioada fiscală iulie-

septembrie 2015 conform art. 156^2 “Decontul de taxă” Cod Fiscal.  

La întocmirea acestei declarații fiscale se vor avea în vedere prevederile din normele 

metodologice ale art. 152, pct. 62, alin. 5 Cod Fiscal, astfel: 
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“Persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul 

prevăzut de lege, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul inspecţiei fiscale, au dreptul să 

ajusteze în primul decont depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, în 

condiţiile prevăzute la art. 145 - 149 din Codul fiscal: 

a) taxa deductibilă aferentă bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate la data la care 

persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat 

înregistrarea în termenul prevăzut de lege; 

 

b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate în curs de 

execuţie, aflate în proprietatea sa la data la care persoana respectivă ar fi fost 

înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de 

lege, cu condiţia ca, în cazul bunurilor de capital, perioada de ajustare a deducerii, 

prevăzută la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, să nu fi expirat. În cazul activelor 

corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase 

neamortizate la data respectivă. În cazul bunurilor de capital se aplică prevederile art. 

149 din Codul fiscal; 

c) taxa deductibilă aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în perioada 

cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă 

dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data la care a fost 

înregistrată, inclusiv taxa deductibilă aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru 

care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul 

fiscal înainte de data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de 

taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege şi al căror fapt 

generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc în perioada cuprinsă între data 

la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat 

în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data la care a fost înregistrată.” 

 

II. Situaţia încasărilor şi plăţilor 

 

Perioada de raportare 19.05.2015-22.10.2015 

     

SOLD INIȚIAL 0,00 

Nr. crt. EXPLICAŢII SUMA 

1 Taxe poștale 12,40 

2 Servicii 

contabilitate 

5.000,00 

3 tarif conform HG 

529/2007 

4.441,30 

4 TOTAL PLĂŢI 9.453,70 

5 Creditare lichidator 9.453,70 



     

 

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 

judiciar 

6 TOTAL 

ÎNCASĂRI 

9.453,70 

SOLD FINAL 0,00 

 

 

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: 

 dovada publicării în BPI nr. 11168 din data de 18.06.2015 a Convocatorului 

Comitetului creditorilor pentru data de 22.06.2015, 

 dovada publicării în BPI nr. 11501 din data de 23.06.2015 a Procesului-verbal al 

Comitetului creditorilor din data de 22.06.2015, 

 dovada publicării în BPI nr. 13517 din data de 04.08.2015 a Convocatorului Adunării 

generale a creditorilor din data de 10.08.2015, 

 dovada publicării în BPI nr. 14014 din data de 18.08.2015 a Procesului-verbal al 

adunării generale a creditorilor din data de 10.08.2015, 

 ovada publicității anunțului de vânzare a bunurilor imobile ale debitorului, 

 Procesul-verbal de licitație din data de 12.10.2015, respectiv din data de 19.10.2015,  

 dovada cheltuielilor efectuate în perioada 19.05.2015-22,.10.2015. 

 

 

Lichidator judiciar 

DDG INSOLVENCY SPRL 

prin asociat coordonator  

av. Godorogea Daniel Lucian 


