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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2755 Din data de 03.09.2020 
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 6 (șase) 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. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Ela 
Happy Transcom SRL nr. 2368/04.08.2020, pentru termenul lunar din data de 05.08.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
pubicat în BPI nr. 12899/05.08.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-activitate-SC-Ela-Happy-Transcom-SRL-termen-lunar-
05.08.2020.pdf. 
2. 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 a comunicat către administratorul Caimac O. E. prin e-mail și prin poștă cu confirmare de 
primire nr. VA39996665166, somația nr. 2423/07.08.2020, prin care a solicitat următoarele:  
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„[…] vă solicităm următoarele: 
• Prezentarea la sediul social al debitorului din Pitești, Cartier Găvana, str. Stejarului, bl. B19, sc. B, et. parter, ap. 3, 
cam. 1, jud. Argeș, în data de 28.08.2020, ora 13:00 în vederea efectuării inventarieriii bunurilor din averea debitorului 
Ela Happy Transcom SRL conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
• Prezentarea în vederea efectuării inventarierii de către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel mai 
scurt timp posibil, a tuturor bunurilor și disponobilităților bănești existente în averea debitorului Ela Happy Transcom 
SRL. 
Astfel, vă solicităm să prezentați administratorului judiciar, în vederea inventarierii toate bunurile existente din averea 
debitorului, respectiv: 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. 
[…] vă solicităm să prezentați în vederea inventarierii și toate bunurile mobile înregistrate la Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Județul Argeș, iar în cazul inexistenței acestora 
în patrimoniul debitorului, vă solicităm să comunicați administratorului judiciar documentele justificative ale scoaterii 
din evidență a acestor bunuri (contracte de vânzare-cumpărare, procese-verbale de casare, documente justificative ale 
încasării contravalorii acestora în cazul vânzării, facturile fiscale aferente, etc.) 
• Predarea către administratorul judiciar a tuturor documentelor financiar-contabile aferente creanțelor de recuperat în 
sumă de 65.915,95 lei (conform sold debitor cont 411 Clinți din balanța de verificare aferentă lunii mai 2020), 
respectiv: facturi fiscale, avize de însoțire a mărfurilor, fișe de cont, etc. 
• 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, utilizator / 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 salariaților datorate angajaților societății în sumă de 158.602,00 lei: stat de salarii, balanțe 
contabile, etc. 
• Predarea către administratorul judiciar a contractului de mandat evidențiat în balanța de verificare aferentă lunii 
noiembrie 2019 - cont 421.1 salarii contract mandat în sumă de 270.000 lei. 
• Lista tuturor operațiunilor de încasări și plăți efectuate după data deschiderii procedurii de insolvență și documentele 
justificative aferente.” 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2698/28.08.2020, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei.  
Având în vedere faptul că, administratorul special Caimac O. E. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, 
subscrisa a transmis somația nr. 2768/03.09.2020 către Caimac O. E. prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire și 
conținut declarat nr. VA39996665466 și prin e-mail.  
Prin somația nr. 2768/03.09.2020, administratorul judiciar a solicitat administratorului special prezentarea la sediul 
social al debitorului din Pitești, Cartier Găvana, str. Stejarului, bl. B19, sc. B, et. Parter, ap. 3, cam. 1, jud. Argeș, în 
data de 18.09.2020, ora 14:00 în vederea efectuării inventarieriii bunurilor din averea debitorului Ela Happy Transcom 
SRL conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
3. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 din Legea nr. 85/2014. 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 a procedat la întocmirea Suplimentului la Raportul privind 
cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Ela Happy Transcom SRL nr. 2667/24.08.2020, care a 
fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13795/25.08.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-
ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Supliment-la-raportul-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-
Legea-nr.-85-2014-privind-SC-Ela-Happy-Transcom-SRL.pdf  
De asemenea conform disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, Suplimentul la Raportul privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Ela Happy Transcom SRL nr. 2667/24.08.2020 a fost comunicat 
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș. 
Urmare analizei documentelor contabile anterior menționate, administratorul judiciar a identificat următoarele aspecte 
care atrag incidența disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, prezentate în cadrul Suplimentului la raportul privind 
cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Ela Happy Transcom SRL nr. 2667/24.08.2020 
publicat în BPI nr. 13795/25.08.2020: 
• Conform balanței de verificare aferentă aferentă lunii noiembrie 2019, în cursul lunii noiembrie 2019 sunt înregistrate 
salarii datorate în baza contract mandat în sumă de 270.000, lei (conform rulaj creditor cont 421.1 Salarii contract 
Mandat). Astfel în cursul lunii sunt înregistrate datoriile fiscale aferente salariilor brute de 270.000 lei, respectiv: 
contribuția de asigurare socială de sănătate în sumă de 94.500 lei; impozit pe salarii în sumă de 17.550,00 lei; 
contribuție asiguratorie de muncă în sumă de 6.087,00 lei.  
• Menționăm faptul că obligațiile fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului, înregistrate ca urmare a 
salariului datorat în baza contractului de mandat în sumă de 270.000,00 lei, nu au fost achitate de către debitor. 
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• Administratorul societății debitoare Ela Happy Transcom SRL Caimac O. E. nu a predat administratorului judiciar 
Contractul de mandat în baza căruia au fost înregistrate salarii în sumă de 270.000, lei. 
• Conform Jurnalului de cont 455 Asociați conturi curente aferent perioadei 01.01.2017 – 30.06.2020, în perioada 
01.01.2017 – 31.01.2020, administratorul Caimac O. E. a retras numerar din casierie debitoarei cu justificația „restituire 
creditare” în valoare totală de 228.143,90 lei.  
Astfel, deși înregistra obligații fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului, admnistratorul Caimac O. E. a 
procedat la utilizarea disponibilitățlor bănești ale societății debitoare aflate în stare de faliment iminent, în vederea 
recuperării creditării în valoare totală de 228.143,90 lei. 
• Conform balanțelor de verificare aferente perioadei 01.01.2017-31.01.2020, este mai mult decât evident faptul că 
administratorul Caimac O. E. a dispus continuarea în interesul personal al acesteia, a unei activități ce ducea în mod 
vădit, societatea Ela Happy Transcom SRL la încetarea de plăți. 
În comparație cu anul 2017, când la data de 01.01.2017 societatea Ela Happy Transcom SRL a înregistrat piererea 
financiară în valoare totală de 306.845,81 lei, la data de 31.01.2020, debitoarea a înregistrat pierdere financiară totală în 
sumă de 848.414,42 lei.  
• Conform Raportului de inspecție fiscală nr. F-AG 557/30.10.2019 emis de Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Argeș, au fost identificate facturi fără conținut economic, fictive, înregistrate în evidența contabilă a societății 
Ela Happy Transcom SRL, înregistrate cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate de Ela Happy 
Transcom SRL, prin crearea de avantaje fiscale de natura TVA deductibilă și a impozitului pe profit.  
• Principalele cauze care au determinat apariția stării de insolvență sunt: ținerea de către administratorul Caimac O. E. a 
unei contabilități fictive a societății Ela Happy Transcom SRL, în vederea sustragerii de la plata obligațiilor fiscale 
datorate de Ela Happy Transcom SRL, prin crearea de avantaje fiscale de natura TVA deductibilă și a impozitului pe 
profit; dispunerea continuării activității economice a societății Ela Happy Transcom SRL în interesul personal a 
administratorului Caimac O. E., activitate care ducea în mod vădit și evident la încetarea de plăți, fiind înregistrate 
pierderi financiare continue, respectiv la data de 31.01.2020 fiind înregistrată pierdere financiară totală în sumă de 
848.414,42 lei; folosirea în interesul personal al admnistratorului Caimac O. E. a bunurilor mobile din averea 
debitorului: Mercedes Benz 611 410D, serie șasiu WDB6114681P386387, serie motor 10406008;  ACKER MANN 
FRUEHAUF/VTA18/6.85E, serie șasiu ZW445102; MAN 22.330 6X2, serie șasiu WMA5220416M062092, serie 
motor 3785955048B181; Mercedes Benz GLA-200D; Laptop Acer AN515-51-70RK; Samsung S8 Plus; precum și a 
stocurilor: stocuri de mărfuri în valoare de 18.751,07 lei; ambalaje în valoare de 3.636,96 lei; mărirea fictivă a pasivului 
societății Ela Happy Transcom SRL cu suma de 270.000 lei ca urmare a înregistrării salariului datorat în baza 
contractului de mandat în luna noiembrie 2019; restituirea creditării în sumă de 228,143.90 lei de către admnistratorul 
Caimac O. E. prin retragerea disponibilităților bănești din casieria societății debitoare; diminuarea fluxurilor de 
disponibilităţi ca urmare a pierderilor realizate; etc.  
Astfel, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Ela Happy 
Transcom SRL în data de 01.09.2020, ora 09.00, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului SC Ela Happy Transcom SRL, nr. 2667/24.08.2020, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
(2). Aprobarea concluziilor suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului SC Ela Happy Transcom SRL, nr. 2667/24.08.2020, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 
85/2014. 
(3). Exprimarea unei opinii cu privire la intrarea în procedura de faliment a debitorului SC Ela Happy Transcom SRL în 
temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014. 
(4). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului 
staturar Caimac O. E. pentru faptele care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor SC Ela Happy Transcom SRL din data de 01.09.2020, ora 09.00 a fost 
publicat în BPI nr. 13809/25.08.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Convocatorul-Adun%C4%83rii-Generale-a-Creditorilor-SC-Ela-Happy-
Transcom-SRL-din-01.09.2020.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 2729/01.09.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Ela Happy Transcom 
SRL din data de 01.09.2020, ora 09.00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 99,80% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv actualizat cuprinzând creanțele 
împotriva debitorului Ela Happy Transcom SRL nr. 500/05.06.2020 publicat în BPI nr. 9096/09.06.2020 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
luat act de suplimentul la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului SC Ela Happy Transcom SRL, nr. 2667/24.08.2020, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
2. Cu o majoritate de 99,80% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv actualizat cuprinzând creanțele 
împotriva debitorului Ela Happy Transcom SRL nr. 500/05.06.2020 publicat în BPI nr. 9096/09.06.2020 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat concluziile suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului SC Ela Happy Transcom SRL, nr. 2667/24.08.2020, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
3. Cu o majoritate de 99,80% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv actualizat cuprinzând creanțele 
împotriva debitorului Ela Happy Transcom SRL nr. 500/05.06.2020 publicat în BPI nr. 9096/09.06.2020 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis voturi), Adunarea Generală a Creditorilor 
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achiesează la propunerea de intrare în procedura de faliment a debitorului SC Ela Happy Transcom SRL în temeiul disp. 
art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014, având în vedere și faptele săvârșite de administratorul statutar Caimac O. 
E. care au contribuit la aducerea debitorului Ela Happy Transcom SRL în stare de insolvență. 
4. Cu o majoritate de 99,80% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv actualizat cuprinzând creanțele 
împotriva debitorului Ela Happy Transcom SRL nr. 500/05.06.2020 publicat în BPI nr. 9096/09.06.2020 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului staturar Caimac O. E., persoana 
culpabilă de starea de insolvență a debitorului Ela Happy Transcom SRL, pentru faptele săvârșite care atrag incidența 
disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 și solicită promovarea acțiunii în cel mai scurt timp. 
Procesul-verbal nr. 2729/01.09.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Ela Happy Transcom SRL din 
data de 01.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14324/03.09.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-Ela-Happy-Transcom-SRL-din-data-de-01.09.2020.pdf.  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.09.2020, administratorul judiciar va 
proceda la înaintarea cererii de antrenare a răspunderii administratorul Caimac O. E. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), 
b), c), d), e) și g) din Legea nr. 85/2014. 
4. Referitor la dosarul nr. 11/1259/2020/a1. Creditorul Caimac O. E. a formulat contestație împotriva Tabelului definitiv 
actualizat cuprinzând creanțele împotriva debitorului SC Ela Happy Transcom SRL nr. 500/05.06.2020 întocmit de Mit 
Insolv SPRL, desemnată în calitate de administrator judiciar provizoriu al SC Ela Happy Transcom SRL, publicat în 
BPI nr. 9096/09.06.2020, prin care a solicitat desființarea acestuia ca nelegal și netemeinic.  
Astfel a fost constituit dosarul nr. 11/1259/2020/a1 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 16.09.2020. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a formulat întâmpinare la contestația formulată de Caimac O. E. 
prin care a solicitat: 
I. Aplicarea amenzii în sarcina contestorului Caimac O. E. în condițiile Codului de procedură civilă, în conformitate cu 
disp. art. 111 alin. (4) din Legea nr. 85/2014; 
II. Anularea contestaţiei ca nefiind însoțită de înscrisuri suficiente și adecvate ale susținerilor contestatorului; 
III. Respingerea contestaţiei ca fiind formulată  de către o persoană fără interes, inadmisibilă și neîntemeiată,  având în 
vedere următoarele motive: 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm lipsa calității procesuale active a contestatorului, solicitând respingerea 
contestaței ca fiind formulată de către o persoană fără calitate procesuală activă,  
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm lipsa interesului contestatorului, solicitând respingerea contestaței ca fiind 
formulată de către o persoană fără interes,  
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm inadmisibilitatea contestaţiei, solicitând a fi respinsă ca inadmisibilă, 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea contestației ca fiind neîntemeiată. 
Întâmpinarea a fost depusă la Tribunalul Specializat Argeș, comunicată prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire 
către debitorul Ela Happy Transcom SRL și comunicată prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire către 
contestatoarea Caimac O. E. la adresa de domiciliu. 
5. Referitor la dosarul nr. 11/1259/2020/a2. Debitorul Ela Happy Transcom SRL prin administrator statutar Caimac O. 
E. împotriva Tabelului definitiv actualizat cuprinzând creanțele împotriva debitorului SC Ela Happy Transcom SRL nr. 
500/05.06.2020 întocmit de Mit Insolv SPRL, desemnată în calitate de administrator judiciar provizoriu al SC Ela 
Happy Transcom SRL, publicat în BPI nr. 9096/09.06.2020, prin care a contestat neînscrierea sub condiție rezolutorie 
în acest tabel a creanței în cuantum de 464.857 lei deținute de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești 
– Admnistrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.  
Astfel a fost constituit dosarul nr. 11/1259/2020/a2 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 16.09.2020. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a formulat întâmpinare la contestația formulată de debitorul Ela 
Happy Transcom SRL prin administrator statutar Caimac O. E. prin care a solicitat: 
I. Aplicarea amenzii în sarcina reprezentantului contestorului Caimac O. E. în condițiile Codului de procedură civilă, în 
conformitate cu disp. art. 111 alin. (4) din Legea nr. 85/2014; 
II. Anularea contestaţiei ca nefiind însoțită de niciun înscris doveditor al susținerilor contestatorului; 
III. Respingerea contestaţiei ca fiind tardiv formulată, formulată  de către o persoană fără calitate de reprezentant a 
contestatorului, formulată de către o persoană fără calitate procesuală activă, inadmisibilă și neîntemeiată,  având în 
vedere următoarele motive: 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm lipsa calității procesuale active a contestatorului și lipsa calității de 
reprezentant a contestatorului, solicitând respingerea contestaței ca fiind formulată de către o persoană fără calitate de 
reprezentant al contestatorului, respectiv formulată de către o persoană fără calitate procesuală activă, 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm tardivitatea formulării contestaţiei, solicitând a fi respinsă ca tardiv 
introdusă, 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm inadmisibilitatea contestaţiei, solicitând a fi respinsă ca inadmisibilă, 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea contestației ca fiind neîntemeiată. 
Întâmpinarea a fost depusă la Tribunalul Specializat Argeș, comunicată prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire 
către debitorul Ela Happy Transcom SRL, către creditorul Direcția Generală a Finanțelor Publice Ploiești prin 
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Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș și comunicată prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire către 
administratorul Caimac O. E. la adresa de domiciliu. 
6. Referitor la dosarul nr. 11/1259/2020/a3. 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 

Sold 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 

Sold 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 
Iunie 2020 421,134.19 lei 10,000.00 lei 0.00 lei 411,134.19 lei 

  189,000.00 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 189.000,00 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; [...]”  
Conform Adresei nr. 698/11.08.2020 fostul administrator judiciar provizoriu Mit Insolv SPRL a comunicat următoarele: 
„- de la data deschiderii procedurii de insolvență respectiv de la data de 05.02.2020, administratoru judiciar Mit Insolv 
SPRL, nu a acordat aviz prealabil pentru plăți, Soc. Ela Happy Transcom SRL. 
- administratorul special al debitoarei Soc. Ela Happy Transcom SRL nu a pus la dispozițita 
- administratorului judiciar Mit Insolv SPRL, situatia incasarilor și plăților și compensarile efectuate după data 
deschiderii procedurii de insolvență. 
Relațiile solicitate cu privire la incasari și plăți le puteți obține din contabilitatea debitoarei.”  
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. 
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 a formulat cerere de antrenare a răspunderii administratorului special în temeiul art. 84 alin. (1) 
și (2) din Legea nr. 85/2014, fiind constituit dosarul nr. 11/1259/2020/a3, nefiind stabilit primul termen de judecată. 
7. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar. Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a insolvenței, sunt în cuantum de 145,30 lei, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului 

Data 
document 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA Descriere 

1 C.N. Poşta Română SA 
CNPRCOMaaa/ 

4031706 13.07.2020 16.20 lei 
comunicare notificări către debitor și administratorul 

Caimac O. E. 
2 C.N. Poşta Română SA DIV000007717 14.07.2020 7.32 lei comunicare adresă 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 
4 C.N. Poşta Română SA DIV00007434 11.08.2020 7.32 lei comunicare somație către Caimac O. E. 

5 C.N. Poşta Română SA DIV00007895 25.08.2020 10.70 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a2 către Tribunalul Specializat Argeș 

6 C.N. Poşta Română SA DIV00007974 27.08.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a2 către AJFP Argeș 

7 C.N. Poşta Română SA DIV00007976 27.08.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a2 către Tribunalul Specializat Argeș 

8 C.N. Poşta Română SA DIV00007975 27.08.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a2 către administratorul Caimac O. E. 

9 C.N. Poşta Română SA DIV00008185 03.09.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a2 către debitor 

10 C.N. Poşta Română SA DIV00008184 03.09.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a1 către contestatorul Caimac O. E. 
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11 C.N. Poşta Română SA DIV00008182 03.09.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a1 către Tribunalul Specializat Argeș 

12 C.N. Poşta Română SA DIV00008181 03.09.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a1 către debitor 
13 C.N. Poşta Română SA DIV00008203 04.09.2020 7.32 lei comunicare somație către Caimac O. E. 

 
Total sume avansate de către administratorul judiciar pentru 

plata cheltuielilor de procedură 145.30 lei  
8. 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. 
9. 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, identificării bunurilor din averea debitorului și soluționării dosarelor 
asociate nr. 11/1259/2020/a1, nr. 11/1259/2020/a2 și nr. 11/1259/2020/a3. 
Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


