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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2368 Din data de 04.08.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 11/1259/2020; Tribunalul Specializat Argeș; Judecător-sindic: Roxana-Cristina 
Stan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Pitești, B-dul I. C. Brătianu, nr. 7, jud. Argeș. 
3.1. Debitor: SC Ela Happy Transcom SRL, cod de identificare fiscală: 25207215; Sediul social: Pitești, cartier Găvana, 
str. Stejarului, bl. B19, sc. B, et. parter, ap. 3, ca. 1, jud. Argeș; Număr de ordine în registrul comerţului J03/305/2009. 
3.2. Administrator special: Caimac O. E. 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 
sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Ela Happy Transcom 
SRL, conform Încheierii de ședință din data de 08.07.2020 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
11/1259/2020, în temeiul art. 59  alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
pentru debitorul SC Ela Happy Transcom SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Ela Happy Transcom SRL 

Număr dosar 11/1259/2020; Tribunalul Specializat Argeș. 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Ela Happy Transcom SRL. 
1. Referitor la disp. art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. Conform extrasului din Procesul-verbal al Adunării Generale 
a Creditorilor nr. 534/19.06.2020 publicat în BPI nr. 10117/22.06.2020, Adunarea Generală a Creditorilor a confirmat 
în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Ela Happy Transcom SRL practicianul în insolvență Consultant 
Insolvență SPRL, respectiv a fost stabilit onorariul lunar de 300 lei + TVA și onorariul de succes de 1% + TVA din 
sumele distribuite creditorilor.  
Prin Încheierea de ședință din data de 08.07.2020 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
11/1259/2020, s-a dispus desemnarea în calitate de administrator judiciar definitiv al debitorului Ela Happy Transcom 
SRL cu sediul social în Pitești, cartier Găvana, str. Stejarului, bl. B19, sc. B, et. parter, ap. 3, ca. 1, jud. Argeș, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub numărul J03/305/2009, având cod 
unic de înregistrare 25207215, Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant legal permanent – asociat coordonator 
Popescu G.. 
2. Referitor la disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a procedat 
la comunicarea următoarelor notificări: 
- a comunicat debitorului SC Ela Happy Transcom SRL la sediul social din Pitești, cartier Găvana, str. Stejarului, bl. 
B19, sc. B, et. parter, ap. 3, ca. 1, jud. Argeș, notificarea nr. 2055/10.07.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire;  
- a comunicat asociatului unic și administratorului dna Caimac O. E., la adresa de domiciliu din -, notificarea nr. 
2063/10.07.2020 și somația nr. 2064/10.07.2020 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
VA39996647310;  
Din cuprinsul notificării nr. 2063/10.07.2020, administratorul judiciar a comunicat către administratorul dna  Caimac O. 
E. următoarele: 
„Vă solicităm să predați administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel mai scurt timp posibil, toate 
documentele contabile (evidența contabilă și registrele contabile) ale debitorului Ela Happy Transcom SRL, respectiv 
toate bunurile aflate în averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 
85/2014. 
Este important de precizat că, potrivit art. 169 din Legea nr. 85/2014, în cazul nepredării documentelor contabile către 
administratorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă. […] 
Vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Ela Happy Transcom SRL prin 
administratorul special Caimac O. E. fără avizul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de 
drept. […]” 
De asemenea, prin somația nr. 2064/10.07.2020 administratorul judiciar a comunicat către administratorul dna Caimac 
O. E. următoarele: „[…] vă solicităm următoarele: 
• predarea către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a 
debitorului Ella Happy Transcom SRL. 
Cu privire la arhiva contabilă a debitorului Ela Happy Transcom SRL, aveți obligația de a preda toata arhiva contabilă: 
întreaga evidenţă contabilă şi toate registrele contabile, administratorului judiciar. 
• predarea către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel mai scurt timp posibil, a tuturor bunurilor 
existente în averea debitorului Ela Happy Transcom SRL. 
Astfel, vă solicităm să predați administratorului judiciar următoarele bunuri: active imobilizate - 73.980 lei; stocuri - 
58.092 lei; disponibilități bănești - 8.120 lei: 
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De asemenea, vă solicităm să predați administratorului judiciar autoturismul marca Mercedes Benz, serie șasiu nr. 
J258697, serie motor 418470. 
• predarea către administratorul judiciar a listei conturilor bancare ale debitorului Ela Happy Transcom SRL. 
• predarea către administratorul judiciar a tuturor documentelor contabile aferente creanțelor de recuperat în sumă de 
55.782 lei. 
• predarea către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel mai scurt timp posibil, a tuturor 
documentelor justificative aferente creditării acordate de către dvs. societății Ela Happy Transcom SRL în sumă de 
522.114,19 lei: contracte de creditare, dispoziții de încasare, extrase de cont, etc. 
• lista angajaților a căror contracte de muncă sunt active, respectiv contractele de muncă aferente, username, parola și 
baza de date REVISAL. 
• predarea către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel mai scurt timp posibil, a tuturor 
documentelor justificative ale salarialiilor datorate angajaților societății în sumă de 158.602,00 lei: stat de salarii, 
balanțe contabile, etc. 
• lista tuturor operațiunilor de încasări și plăți efectuate după data deschiderii procedurii de insolvență și documentele 
justificative aferente.” 
Urmare discuției telefonice cu administratorul Caimac O. E., administratorului judiciar i-au fost comunicate adresa de 
e-mail al dnei Caimac O. E. - - și adresa de e-mail a societății de contabilitate care asigură ținerea contabilității societății 
debitoarei Group Consulting Audit SRL - gconsultingaudit@yahoo.com.  
În vederea efectuării unei analize detaliate a activității economice desfășurate de societatea debitoare Ela Happy 
Transcom SRL în ultimii 2 ani, administratorul judiciar a solicitat prin mail-uri comunicate în data de 21.07.2020, 
respectiv data de 29.07.2020, predarea, cât de curând posibilă, a următoarelor documente contabile: Balanțele de 
verificare pentru perioada ianuarie 2017- decembrie 2017; Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017; 
Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018; Balanțele de verificare pentru perioada ianuarie 2018- 
decembrie 2018; Lista activelor deținute de către debitor: imobilizări, stocuri, etc.; Balanțele de verificare aferente 
perioadei ianuarie 2019 - prezent; Registrul-jurnal pentru perioada ianuarie 2019-prezent; Situațiile financiare anuale 
încheiate la data de 31.12.2019; Fișa contului 4111 și fișa contului 461 aferentă perioadei ianuarie 2017- prezent; Fișa 
contului 4551 aferentă perioadei ianuarie 2017 - prezent; Contracte de creditare și dovezile aferente.  
Astfel, în data de 29.07.2020, respectiv data de 30.07.2020, societatea de contabilitate Group Consulting Audit SRL a 
comunicat prin e-mail următoarele acte contabile:  
• Jurnal de cont 411 Clienți aferent perioadei 01.01.2017-30.06.2020 (59 pagini, nesemnat, format electronic); 
• Registru jurnal detaliat iunie 2020 – pagina 5 (1 pagină, scanat, semnat de Caimac O. E.); 
• Registru Jurnal detaliat iunei 2020 – pagina 61 (1 pagină, scanat, semnat de Caimac O. E.); 
• Jurnal de cont 455 Asociați conturi curente aferent perioadei 01.01.2017-30.06.2020 (5 pagini, nesemnat format 
electronic); 
• Jurnal de cont 461 Debitori diverși aferent perioadei 01.01.2017-30.06.2020 (1 pagină, scanat, semnat de Caimac O. 
E.); 
• Balanța de verificare aprilie 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); 
• Balanța de verificare august 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); 
• Balanța de verificare ianuarie 2017 – pagina 2; Balanța de verificare februarie 2017 – pagina 2; Balanța de verificare 
martie 2017 – ultima pagină; Balanța de verificare aprilie 2017 – pagina 3; Balanța de verificare iunie 2017 – pagina 3; 
Balanța de verificare iulie 2017 – pagina 3; Balanța de verificare august 2017 – pagina 3; Balanța de verificare 
septembrie 2017 – pagina 3; Balanța de verificare octombrie 2017 – pagina 3; Balanța de verificare noiembrie 2017 – 
pagina 3; Balanța de verificare decembrie 2017 – pagina 3; Balanța de verificare mai 2017 – pagina 3 (total 12 pagini, 
scanate, semnate de Caimac O. E.); 
• Balanța de verificare ianuarie 2018 – pagina 2; Balanța de verificare februarie 2018 – pagina 3; Balanța de verificare 
martie 2018 – pagina 3; Balanța de verificare aprilie 2018 – pagina 3; Balanța de verificare mai 2018 – pagina 3; 
Balanța de verificare iunie 2018 – pagina 3; Balanța de verificare iulie 2018 – pagina 3; Balanța de verificare august 
2018 – pagina 3; Balanța de verificare septembrie 2018 – pagina 3; Balanța de verificare octombrie 2018 – pagina 3; 
Balanța de verificare noiembrie 2018 – pagina 3; Balanța de verificare decembrie 2018 – pagina 3; (total 12 pagini, 
scanate, semnate de Caimac O. E.); 
• Balanța de verificare ianuarie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare februarie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare 
martie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare aprilie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare mai 2019 – pagina 3; 
Balanța de verificare iunie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare iulie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare august 
2019 – pagina 3; Balanța de verificare septembrie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare octombrie 2019 – pagina 3; 
Balanța de verificare noiembrie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare ianuarie 2020 – pagina 2; Balanța de verificare 
februarie 2020 – pagina 2; Balanța de verificare martie 2020 – pagina 2; Balanța de verificare aprilie 2020 – pagina 2; 
Balanța de verificare mai 2020 – pagina 2; Balanța de verificare decembrie 2019 – pagina 3; (total 17 pagini, scanate, 
semnate de Caimac O. E.); 
• Situații financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017 (18 pagini, format electronic, cu recipisă); 
• Situații financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 (18 pagini, format electronic, cu recipisă); 
• Situații financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 (18 pagini, format electronic, cu recipisă); 
• Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); 
• Balanța de verificare aferentă lunii februarie 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); 
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• Balanța de verificare aferentă lunii ianuarie 2018 (2 pagini, nesemnat, format electronic); 
• Balanța de verificare aferentă lunii iunie 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); 
• Registrul imobilizarilor iunie 2020 (1 pagină, nesemnat, format electronic); 
• Registrul imobilizarilor iunie 2020 (1 pagină, scanat, semnat de Caimac O. E.); 
• Balanța de verificare aferentă lunii mai 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); 
• Balanța de verificare aferentă lunii martie 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); 
• Balanța de verificare aferentă lunii noiembrie 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); 
• Balanța de verificare aferentă lunii septembrie 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); 
• Balanța de verificare aferentă lunii octombrie 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); 
• Registru Jurnal detaliat aferent perioadei 01.01.2019-30.06.2020 (68 pagini, nesemnat, format electronic); 
• Registru Jurnal detaliat aferent perioadei 01.01.2019-30.06.2020 – pagina 68 (1 pagină, scanat, semnat de Caimac O. 
E.); 
• Balanțe de verificare aferente perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2017 (nesemnate, format electronic); 
• Balanțe de verificare aferente perioadei ianuarie 2018 – iunie 2020 (nesemnate, format electronic). 
În vederea obținerii de informații suplimentare necesare analizei amănunțite a activității debitorului SC Ela Happy 
Transcom SRL, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la transmiterea adresei nr. 
2062/10.07.2020 către fostul administrator judiciar Mit Insolv SPRL, solicitând comunicarea, cât de curând posibil, prin 
poștă cu confirmare de primire la adresa subscrisei din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, sau în format 
electronic, pe adresa de mail office@consultant-insolventa.ro sau officeconsultanttm@gmail.com, a tuturor 
documentelor privind debitorul SC Ela Happy Transcom SRL – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, 
astfel: 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Toate notificările, adresele și somațiile comunicate către debitor și administratorul Caimac O. E. și dovezile de 
comunicare aferente; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Ela Happy Transcom SRL; 
• Lista plăților avizate de catre dvs. în calitate de administrator judiciar provizoriu, efectuate de către debitoarea Ela 
Happy Transcom SRL în perioada de observație; 
• Cererile de admitere a creanțelor formulate de către creditorii înscriși în tabelul definitiv de creanțe (inclusiv 
documentele justificative aferente); 
• Contestațiile ce constituie obiectul dosarului nr. 11/1259/2020/a1 și a dosarului nr. 11/1259/2020/a2 și eventualele 
întâmpinări formulate; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC Ela Happy Transcom 
SRL, din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar, respectiv 05.02.2020 – 08.07.2020; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii de insolvență de către dvs. în calitate administratorul judiciar în 
temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
Adresa nr. 2062/10.07.2020 transmisă către fostul administrator judiciar Mit Insolv SPRL a fost comunicată prin poștă 
cu confirmare de primire cu conținut declarat nr. VA39996625839 și prin e-mail la adresa -.  
Administrator judiciar provizoriu Mit Insolv SPRL a comunicat prin e-mail în data de 17.07.2020 adresa nr. 
618/17.07.2020, din care se rețin următoarele: „[…] Având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, potrivit cu care administratorul judiciar va efectua în termen de 
60 de zile de la data deschiderii procedurii de insolvență inventarierea bunurilor debitorului, menționăm că prin adresa 
nr. 116/06.02.2020 am notificat fostul administrator statutar să asigure buna desfășurare a operațiunilor de inventariere 
a patrimoniului. Precizăm că, până în prezent inventarierea nu a fost finalizată din motive dependente de voința 
administratorului special. […] prin adresa nr. F/144584/19.02.2020 Primăria Pitrești a comunicat că debitoarea 
figurează înregistrată în evidențe cu un autoturism marca Mercedes Benz, serie șasiu nr. J258697, serie motor 418470, 
în baza unui contract de leasing, adresa pe care o anexăm in copie Xerox. 
[…] Prin adresa Nr. 296 din 17.03.2020 întemeiul art. 71 alin. (1) raportat la art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, am solicitat BCR Leasing IFN SA, cu sediul 
social în București, Calea Victoriei, nr. 15, intr. E, et. 1, sector 3, menţinerea Contractului de leasing financiar nr. 
105801/16.01.2018 având ca obiect bunul marca Mercedez Benz GLA CLASS serie șasiu WDC1569081J258697. 
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[…] Până la momentul întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul statutar al societății Caimac O. E., nu 
a dat curs adreselor/notificărilor noastre înregistrate sub nr. 116 din 06.02.2020 și 494 din 04.06.2020, prin care am 
soliocitat să ne pună la dispoziție documentele contabile ale societătii, bunurile din averea debitoarei, creanțele de 
încasat cu precizarea demersurilor efectuate în vederea recuperării acestora, precum și orice alte documente, care 
concura la conducerea evidentei financiar-contabile a societatii. Totodată, administratorul statutar nu s-a conformat 
solicitării noastre de colabora și a asigura buna desfășurare a operațiunilor de inventariere a patrimoniului. 
Întrucât, ulterior întocmirii tabelului definitiv de creanțe și publicării acestuia în BPI așa cum am arătat mai sus, am 
constatat că există suspiciuni rezonabile cu privire la corectitudinea datelor înregistrate în evidența contabilă, și 
coroborat totodată cu refuzul de a da curs solicitărilor noastre de a preda evidența contabilă, am procedat la actualizarea 
tabelului definitiv de creanțe înregistrat sub nr. 500 din 05.06.2020, transmis la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 
9096 din 09.06.2020. Actualizarea tabelului definitiv de creanțe a intervenit ca urmare a constatărilor consemnate în 
Raportul de ispectie fiscala nr. F-AG 557/ 30.10.2019, întocmit de AJFP Arges.  
Împotriva tabelului definitiv actualizat a formulat contestație Caimac O. E. și Soc. Ela Happy Transcom SRL prin 
administrator statutar Caimac O. E.. 
Dosar nr. 11/1259/2020/a1 are ca obiect contestaţie creanţe contestaţie împotriva Tabelului definitiv actualizat al 
creanţelor nr. 500/05.06.2020, publicat în BPI nr. 9096/09.06.2020 formulată de Caimac O. E.. Dosar 
nr.11/1259/2020/a2 are ca obiect contestaţie creanţe contestaţie împotriva Tabelului definitiv actualizat al creanţelor nr. 
500/05.06.2020, publicat în BPI nr. 9096/09.06.2020 formulată de Soc. Ela Happy Transcom SRL prin administrator 
statutar Caimac O. E..” 
3. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului. Administratorul judiciar a notificat debitorul, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din 
Legea nr. 85/2014 în data de 28.07.2020, ora 14:00.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2255/28.07.2020, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei.  
Menționăm faptul că, prin adresa nr. F/144584/19.02.2020 Primăria Municipiului Pitești a comunicat faptul că, 
debitoarea Ela Happy Transcom SRL figurează înregistrată în evidențe fiscale ale primăriei cu bunul mobil - autoturism 
marca Mercedes Benz, serie șasiu nr. J258697, serie motor 418470 – contract de leasing. 
Conform Adresei nr. 32682/24.03.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatricularea Vehiculelor Județul Argeș, debitorul Ela Happy Transcom SRL figurează cu următoarele autovehicule: 

Cert. Stare Data 
emiterii 

Data 
radierii 

Nr. 
înmatr. 

Marca Cul. An 
fabr. 

Șasiu Motor 

624699 Radiat 22.05.2019 01.10.2019 AG23 
RRF 

RENAULT 
24GPA2 
PREMIUM 

ALB 2008 VF624GPA000026827 157386 

344135 Înmatriculat 
– CI 
suspendat 

27.10.2010  AG62ELA MERCEDES 
BENZ 611 
410D 

ALB 1994 WDB6114681P386387 10406008 

302767 Înmatriculat 
– CI 
suspendat 

25.03.2009  AG10RRF ACKER 
MANN 
FRUEHAUF/ 
VTA18/6.85E 

ALB 1988 ZW445102 - 

302783 Înmatriculat 
– CI 
suspendat 

25.03.2009  AG09RRF MAN 22.330 
6X2 

GAL 
BEN 

1986 WMA5220416M062092 37859550 
48B181 

3936949 înmatriculat 15.02.2018  B132RLK MERCEDES-
BEZ 245 G 
27S1P2 GLA 
200 D 

ALB 2016 WDC1569081J258697 33418470 

3038390 Radiat 08.04.2013 31.03.2017 B128FLO SKODA 5E 
AACLHAXO 
OCTAVIA 

ALB 2013 TMBAG7NE4D0015605 224799 

Conform Registrului imobilizărilor aferent lunii iunie 2020, comunicat de către administratorul Caimac O. E., debitorul 
Ela Happy Transcom SRL înregistrează următoarele bunuri: 
• Mercedes Benz GLA-200D, în valoare de 84.291,10 lei, amortizare cumulată de 40.745,00 lei; 
• Laptop Acer AN515-51-70RK în valoare de 3.361,26 lei, amortizare cumulată de 2.256,00 lei; 
• Samsung S8 Plus în valoare de 2.682,17 lei, amortizare cumulată de 2.352,00 lei. 
Administratorul judiciar va solicita de la administratorul Caimac O. E. informații cu privire la autovehiculele 
înregistrate Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Județul Argeș, 
existente în averea debitorului Ela Happy Transcom SRL. 
4. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 din Legea nr. 85/2014. La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului Ela 
Happy Transcom SRL, convocată de administratorul judiciar provizoriu Mit Insolv SPRL pentru data de 19.06.2020, 
ora 13.00, creditorul majoritar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Argeș a transmis, deținând 99,80% din totalul masei credale, a transmis votul nr. 
1/29/99396/16.06.2020 prin care comunicat următoarele: 
„1. Urmare a luării la cunoștință a situației debitoarei din raportul întocmit privind cauzele și împrejurările, conform art. 
97 din Legea nr.85/2014, ce a dus la apariția stării de insolvență a debitoarei, întocmit de administratorul judiciar, din 
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care rezultă ca nu au fost evidentiate elemente de vinovatiei ale administratorului care sa cauzeze starea de insolventa a 
debitoarei, consideram că se impune: 
- Să analizați amănunțit activitatea debitoarei, inclusiv documentele care au stat la baza înregistrării în contabilitate a 
operațiunilor efectuate; 
- Să stăruiți în identificarea cauzelor care au condus la modificarea activului patrimonial al societății; 
- Să analizați legalitatea și realitatea operațiunilor efectuate de debitoare anterior deschiderii procedurii; 
- Să efectuați demersuri pentru recuperarea creanțelor de încasat și implicit să procedați la recuperarea acestora daca se 
constată acest aspect; 
- Să efectuati o analiză a rulajelor conturilor de disponibilitati bănești, să precizați daca s-au efectuat operațiuni fără a 
avea la bază documente justificative, daca s-au efectuat transferuri de fonduri din contul persoanei juridice în contul 
personal al administratorului statutar sau orice alte retrageri de fonduri fără justificare, drept pentru care se impune o 
analiza amănunțită a activității debitoarei; 
În acest sens, apreciem necesar ca lichidatorul judiciar să analizeze și aspectele constatate de noi și să staruie în privința 
cauzelor și împrejurărilor care au dus la insolvența debitoarei, a existenței premiselor angajării răspunderii personale cu 
indicarea persoanelor vinovate de starea de insolvență a debitoarei. […]” 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, urmare analizei detaliate a documentelor contabile predate 
subscrisei de către administratorul Caimac O. E., precum și a Raportului de inspecție fiscală nr. F-AG 557/30.10.2019 
emis de D.G.R.F.P. Ploiești prin A.J.F.P. Argeș, Activitatea de inspecție fiscală, administratorul judiciar va proceda la 
întocmirea Suplimentului la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Ela 
Happy Transcom SRL, cu menționarea persoanelor cărăra le-ar fi imputabilă. 
5. Referitor la disp. art. 84 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Urmare analizei documentelor financiar contabile 
comunicate prin e-mail de administratorul Caimac O. E. prin socitatea de contabilitate societatea de către societatea de 
contabilitate Group Consulting Audit SRL, aferente perioadei după deschiderea procedurii generale de insolvență la 
data de 05.02.2020 – mai 2020 (ultima balanță de verificare predată de administratorul social fiind aferentă lunii mai 
2020), administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a identificat următoarele operațiuni: 

Perioada 

Solt inițial cont 4551 - 
Creditare acordată societății de 
asociatul unic Caimac O. E. 

Restituire de creditare 
efectuate de Caimac O. E. 

Creditare acordată în 
cursul lunii 

Solt final cont 4551 - Creditare 
acordată societății, rămasă de 
restituit asociatului unic 

Februarie 2020 523,634.19 lei 7,000.00 lei 9,000.00 lei 525,634.19 lei 
Martie 2020 525,634.19 lei 66,500.00 lei 47,500.00 lei 506,634.19 lei 
Aprilie 2020 506,634.19 lei 85,500.00 lei 0.00 lei 421,134.19 lei 
Mai 2020 421,134.19 lei 20,000.00 lei 7,000.00 lei 408,134.19 lei 

  179,000.00 lei 63,500.00 lei  

  

Total sume restituite către 
Caimac O. E. în cursul 
procedurii generale de 

insolvență 

Total creditări acordate 
de către Caimac O. E. în 

cursul procedurii generale 
de insolvență  

Astfel, de la data deschiderii procedurii generale de insolvență – 05.02.2020 și până la data de 31.05.2020, 
administratorul Caimac O. E. a efectuat retrageri de disponibilități bănești în sumă totală de 179.000,00 lei, 
reprezentând restituiri de creditări acordate societății. 
Menționăm faptul că, subscrisa a solicitat prin adresa nr. 2062/10.07.2020 comunicată prin poștă cu confirmare de 
primire cu conținut declarat nr. VA39996625839 și prin e-mail la adresa - către fostul administrator judiciar Mit Insolv 
SPRL, predarea, cât de curânt posibil a următoarelor: „[…] Lista plăților avizate de catre dvs. în calitate de 
administrator judiciar provizoriu, efectuate de către debitoarea Ela Happy Transcom SRL în perioada de observație; [...] 
Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; [...]”  
Până la data prezentului raport de activitate, fostul administrator judiciar Mit Insolv SPRL nu a predat subscrisei lista 
întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările efectuate 
de debitorul Ela Happy Transcom SRL după deschiderea procedurii. 
De asemenea, prin intermediul notificării nr. 2063/10.07.2020, transmisă către asociatul unic și administratorul dna 
Caimac O. E., la adresa de domiciliu din -, notificarea nr. 2063/10.07.2020 prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. VA39996647310, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către Caimac O. E. 
următoarele: „[…] De asemenea, conform următoarelor dispoziții: 
Articolul 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014: „(1) În perioada de observație, debitorul va putea să continue 
desfășurarea activităților curente și poate efectua plăți către creditorii cunoscuți, care se încadrează în condițiile 
obișnuite de exercitare a activității curente, după cum urmează: 
a) sub supravegherea administratorului judiciar, dacă debitorul a făcut o cerere de reorganizare, în sensul art. 67 alin. (1) 
lit. g), și nu i-a fost ridicat dreptul de administrare;” 
Articolul 5 pct. 66 din Legea nr. 85/2014: 
„66. supravegherea exercitată de administratorul judiciar, în condițiile în care nu s-a ridicat dreptul de administrare al 
debitorului, constă în analiza permanentă a activității acestuia, avizarea prealabilă atât a măsurilor care implică 
patrimonial debitorul, cât și a celor menite să conducă la restructurarea/ reorganizarea acestuia și urmărirea 
operațiunilor efectuate în baza avizului prealabil. avizarea se efectuează având la bază o raportare întocmită de către 
administratorul special, care menționează și faptul că au fost verificate și că sunt îndeplinite condițiile privind realitatea 
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și oportunitatea operațiunilor juridice supuse avizării. Supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului 
debitorului se face prin avizul prealabil acordat cel puțin cu privire la următoarele operațiuni: 
a) plățile, atât prin contul bancar, cât și prin casierie; aceasta se poate realiza fie prin avizarea fiecărei plăți, fie prin 
instrucțiuni generale cu privire la efectuarea plăților; b) încheierea contractelor în perioada de observație și în perioada 
de reorganizare; c) operațiunile juridice în litigiile în care este implicat debitorul, avizarea măsurilor propuse privind 
recuperarea creanțelor; d) operațiunile care implică diminuarea patrimoniului, precum casări, reevaluări etc.; e) 
tranzacțiile propuse de către debitor; f) situațiile financiare și raportul de activitate atașat acestora; g) măsurile de 
restructurare sau modificările contractului colectiv de muncă; h) mandatele pentru adunările și comitetele creditorilor 
ale societăților aflate în insolvență la care societatea debitoare deține calitatea de creditor, precum și în adunările 
generale ale acționarilor la societățile la care debitorul deține participații; i) înstrăinarea de active imobilizate din 
patrimoniul societății la care debitorul deține participații sau grevarea de sarcini ale acestora - este necesară, pe lângă 
avizul administratorului judiciar, și parcurgerea procedurii prevăzute la art. 87 alin. (2) și (3);” 
Articolul 84 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) În afară de cazurile prevăzute la art. 87, de cele autorizate de 
judecătorul-sindic sau avizate de către administratorul judiciar, toate actele, operațiunile și plățile efectuate de debitor 
ulterior deschiderii procedurii sunt nule de drept.” vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către 
debitorul Ela Happy Transcom SRL prin administratorul special Caimac O. E. fără avizul administratorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept.”  
Având în vedere faptul că, administratorul special Caimac O. E. a efectuat retrageri de disponibilități bănești din averea 
debitorului Ela Happy Transcom SRL în sumă de 179.000 lei, fără avizul administratorului judiciar provizoriu Mit 
Insolv SPRL, subscrisa va formula cererea de antrenare a răspunderii administratorului special în temeiul art. 84 alin. 
(1) și (2) din Legea nr. 85/2014. 
6. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în cuantum de 43,52 lei, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului 

Data 
document 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA Descriere 

1 C.N. Poşta Română SA 
CNPRCOMaaa/40

31706 13.07.2020 16.20 lei 
comunicare notificări către debitor și administratorul Caimac 

O. E. 

2 C.N. Poşta Română SA DIV00007717 14.07.2020 7.32 lei 
comunicare adresa nr. 2062/10.07.2020 către Mit Insolv 

SPRL 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului  1386721 05.08.2020 20.00 lei 
solicitare informații despre debitor - Adresa-Furnizare 

informații nr. 1386721/05.08.2020 

 
Total sume avansate de către administratorul judiciar pentru 

plata cheltuielilor de procedură 43.52 lei  
7. Referitor la situația onorarilor persoanelor de specialitate. Onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență 
SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 19.06.2020 este de 300 lei/ lună exclusiv 
TVA pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului SC Ela Happy Transcom SRL, în cazul onorariului fix și 
procentul de maximum 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes. Onorariul achitat până la 
data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere faptul că, deși debitorul Ela Happy Transcom SRL și-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi 
de a propune un plan de reorganizare în vederea reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, debitorul Ela Happy Transcom SRL nu a propus un plan de 
reorganizare în conformitate cu disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, în termen de 30 de zile de la 
publicarea tabelului definitiv de creanțe, cât şi aspectele menționate anterior cu privire la antrenarea răspunderii 
administratorului Caimac O. E., solicităm Onoratului Tribunal, să dispună intrarea în faliment a debitorului Ela Happy 
Transcom SRL în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014, respectiv acordarea unui nou termen în 
vederea înaintării Tribunalului Specializat Argeș a cererii de antrenare a răspunderii administratorului Caimac O. E. în 
temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


