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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 419 Din data de 04.02.2021 
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. 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. 
4. Lichidator 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 lichidator judiciar al debitorului SC Ela Happy Transcom SRL, 
numit prin Sentința civilă nr. 699/2020 din data de 28.10.2020 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul 
nr. 11/1259/2020, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC Ela Happy Transcom SRL, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 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 nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Ela Happy Transcom SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 21.10.2020, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- 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. 3440/09.10.2020, 
pentru termenul de judecată din data de 21.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 17006/13.10.2020 
şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/09/Raport-de-activitate-SC-Ela-Happy-Transcom-SRL-termen-lunar-05.09.2020.pdf; 
- 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. 3814/05.11.2020, 
pentru termenul lunar din data de 05.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 18820/06.11.2020 şi 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-
de-activitate-SC-Ela-Happy-Transcom-SRL-termen-lunar-05.11.2020.pdf; 
- 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. 4130/04.12.2020, 
pentru termenul lunar din data de 05.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 20904/09.12.2020 şi 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-
de-activitate-SC-Ela-Happy-Transcom-SRL-termen-lunar-05.12.2020.pdf; 
- 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. 14/04.01.2021, 
pentru termenul lunar din data de 05.01.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 81/05.01.2021 şi afișat 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-
activitate-SC-Ela-Happy-Transcom-SRL-termen-lunar-05.01.2021.pdf. (Anexa 1) 
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. B și D din  Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 699/2020 din data de 28.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 11/1259/2020 de către Tribunalul 
Specializat Argeș, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. B și D din  Legea nr. 85/2014 s-a dispus intrarea în procedura de 
faliment a debitorului Ela Happy Transcom SRL, cu sediul social în Pitești, cartier Găvana, str. Stejarului, bl. B19, sc. 
B, et. parter, ap. 3, cam. 1, jud. Argeș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub 
numărul J03/305/2009, având cod unic de înregistrare 25207215, respectiv desemnarea în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu al debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
3. 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. 3795/03.11.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire;  
- a comunicat asociatului unic și administratorului dna Caimac O. E., la adresa de domiciliu, notificarea nr. 
3797/03.11.2020 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;  
- a comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Ela Happy Transcom SRL către creditori, prin poștă 
cu confirmare de primire și prin e-mail: 

Destinatar Adresa 
Notificare nr. 

Municipiul Pitești Piteşti, Str Victoriei nr. 24, jud. Argeş, cod 110017 3777/02.11.2020 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș Piteşti, B-dul Republicii, nr. 118, Cod poştal 110050, Jud. Argeş,  3776/02.11.2020 
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Notificarea privind intrarea debitorului SC Ela Happy Transcom SRL în procedura de faliment nr. 3726/28.10.2020 a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18230/29.10.2020, în ziarul de largă circulația Național din 
data de 08.12.2020, respectiv a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/10/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-a-debitorului-SC-Ela-Happy-Transcom-SRL.pdf.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Argeș notificarea privind intrarea în procedura de faliment a debitorului SC Ela Happy Transcom 
SRL în vederea efectuării mențiunilor necesare, de îndată ce Sentința civilă nr. 699/2020 din data de 28.10.2020 
pronunțată în dosarul nr. 11/1259/2020 de către Tribunalul Specializat Argeș va fi comunicată lichidatorului judiciar. 
4. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului 
Conform actelor contabile ale debitorului Ela Happy Transcom SRL, au fost identificate următoarele bunuri existente în 
patrimoniul societății debitoare: 
- Conform Registrului imobilizărilor aferent lunii iunie 2020, 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.  
- Conform balanței de verificare aferentă lunii ianuarie 2020, la data de 31.01.2020 debitorul înregistrează imobilizări 
corporale în valoare totală de 90.334,53 lei, reprezentând: 
• Mijloace de transport – 84.291,10 lei; 
• Aparatură birotică – 6.043,43 lei. 
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 dispozițiilor judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 21.10.2020, lichidatorul 
judiciar a comunicat prin e-mail către Oficiul De Cadastru Și Publicitate Imobiliară Argeș adresa nr. 3735/29.10.2020 
prin care a solicitat informații dacă această societate figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele OCPI Argeș cu 
bunuri imobile. 
Conform adresei nr. 9829/13.11.2020 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș (depusă anterior la 
dosarul cauzei), societatea debitoare Ela Happy Transcom SRL nu figurează cu bunuri imobile înregistrate în evidențele 
următoarelor birourii de cadastru și publicitate imobiliară: B.C.P.I. Pitești; B.C.P.I. Câmpulung; B.C.P.I. Curtea de 
Argeș; B.C.P.I. Topoloveni; B.C.P.I. Costești.  
Lichidatorul judiciar 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. 3795/03.11.2020, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. VA39996511197 – plic returnat, respectiv a comunicat asociatului unic și 
administratorului dna Caimac O. E., la adresa de domiciliu, notificarea nr. 3797/03.11.2020 prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. VA39996511187 – plic returnat cu mențiunea „refuză primirea 09.11.2020. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul Caimac O. E. nu a predat lichidatorului judiciar 
toate bunurile existente în averea debitorului Ela Happy Transcom SRL. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3981/20.11.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei.  
Lichidatorul judiciar a comunicat prin e-mail cu confirmare de primire notificarea nr. 3801/03.11.2020 către BCR 
Leasing IFN SA prin care a solicitat exprimarea acordul expres și optarea pentru una dintre următoarele variante 
prevăzute de disp. art. 123 alin. (11) din Legea nr. 85/2014: 
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a) transferul proprietății asupra bunului mobil ce face obiectul contractului de leasing – automobil Mercedes Benz GLA 
Class, serie șasiu WDC1569081J258697 către debitorul Ela Happy Transcom SRL, către debitor, caz în care BCR 
Leasing IFN SA dobândește o ipotecă legală asupra acestui bun, având rang egal cu cel al operațiunii de leasing, și este 
înregistrat la masa credală, conform ordinii de prioritate prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 3, cu contravaloarea ratelor și 
accesoriilor restante facturate și neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate, în 
temeiul contractului de leasing, fără a se putea depăși valoarea de piață a bunurilor, stabilită de un evaluator 
independent, potrivit prevederilor art. 61; 
b) recuperarea bunului mobil ce face obiectul material al contractului de leasing, iar BCR Leasing IFN SA va fi 
înregistrat la masa credală potrivit prevederilor art. 161 pct. 8, cu contravaloarea ratelor și accesoriilor restante facturate 
și neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate în temeiul contractului de leasing 
minus valoarea de piață a bunului mobil recuperat, stabilită de un evaluator independent, potrivit prevederilor art. 61. 
Conform adresei nr. DJ 2619/06.11.2020 emisă de BCR Leasing IFN SA, conform disp. art. 123 alin. (12) din Legea nr. 
85/2014, optiunea creditoare este pentru denunțarea contractului de leasing încheiat între părți și totodată obligația 
debitorului de a restitui finanțatorului bunul finanțat - bunul mobil marca Mercedes Benz Gla Class, serie șasiu 
WDC1569081J258697.  
Lichidatorul judiciar a transmis către creditorul BCR Leasing IFN SA adresa nr. 3848/09.11.2020 prin care a comunicat 
faptul că, administratorul special dna Caimac O. E. nu a predat lichidatorului judiciar bunurile din averea debitorului 
Ela Happy Transcom SRL, respectiv nu a predat bunul mobil Mercedes Benz GLA-200D, serie șasiu 
WDC1569081J258697, care constituie obiectul Contractului de leasing financiar nr. 105801/16.01.2018, în vederea 
inventarierii acestuia conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, prin prezenta, vă comunicăm faptul că, subscrisa în 
calitate de lichidator judiciar al debitorului Ela Happy Transcom SRL, se află în imposibilitate de a vă preda bunului 
mobil Mercedes Benz GLA-200D, serie șasiu WDC1569081J258697, acesta fiind utilizat în prezent de către 
administratorul special al societății Ela Happy Transcom SRL dna Caimac O. E. în interesul personal al acesteia.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat somația nr. 3869/10.11.2020 administratorului dna Caimac O. E., la 
adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. VA39996586938, cu privire la 
opțiunea finanțatorului BCR Leasing IFN SA pentru denunțarea conform disp. art. 123 alin. (12) din Legea nr. 85/2014 
a Contractului de leasing financiar nr. 105801/16.01.2018 încheiat între societatea debitoare Ela Happy Transcom SRL 
în calitate de utilizator și BCR Leasing IFN SA în calitate de finanțator, respectiv lichidatorul judiciar a notificat 
administratorul  dna Caimac O. E. cu privire la obligația de a restitui de urgență finanțatorului/proprietarului BCR 
Leasing IFN SA bunul mobil marca Mercedes Benz GLA CLASS, serie șasiu WDC1569081J258697. 
Până la data prezentului raport de activitate, administratorul  dna Caimac O. E. nu a răspuns lichidatorului judiciar cu 
privire la solicitarea restituirii bunului mobil marca Mercedes Benz GLA CLASS, serie șasiu WDC1569081J258697 
către finanțatorul BCR Leasing IFN SA ca urmare a denunțării conform disp. art. 123 alin. (12) din Legea nr. 85/2014 a 
Contractului de leasing financiar nr. 105801/16.01.2018 încheiat între societatea debitoare Ela Happy Transcom SRL în 
calitate de utilizator și BCR Leasing IFN SA în calitate de finanțator. 
5. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Ela Happy Transcom 
SRL din data de 04.11.2020, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 
civilă nr. 699/2020 din data de 28.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 11/1259/2020. 
(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând în onorariul lunar de 300 lei 
(exclusiv TVA) și procentul de 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), 
conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Ela Happy Transcom SRL din data de 04.11.2020, ora 
09:00 - parte integrantă din Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Ela Happy Transcom SRL nr. 
3726/28.10.2020, a fost publicat în BPI nr. 18230/29.10.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-a-debitorului-SC-
Ela-Happy-Transcom-SRL.pdf  
Conform Convocatorului Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Ela Happy Transcom SRL din data de 
04.11.2020, ora 09:00 - parte integrantă din Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Ela Happy Transcom 
SRL nr. 3726/28.10.2020, publicat în BPI nr. 18230/29.10.2020: „Scrisoarea prin care se exprima votul, semnată de 
creditor, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar cu cel puţin 1 oră înainte de 
ședința adunării creditorilor”.  
Până în data de 04.11.2020, ora 09:00, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Ela Happy Transcom 
SRL, au comunicat voturi următorii creditori: 
1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș – 
creditor bugetar ce deține un procent 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, a 
transmis prin e-mail votul nr. 19078/03.11.2020 în data de 03.11.2020. 
Președintele de ședință a constatat că nu există nicio obiecțiune cu privire la legalitatea convocării și ordinea de zi 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Ela Happy Transcom SRL din data de 04.11.2020, ora 09:00. 
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De asemenea, președintele de ședință a constatat că, până în data de 04.11.2020, ora 09:00, nu sunt prezenți creditori și 
nu au fost înregistrate alte voturi decât cele consemnate în cadrul procesui-verbal al ședinței Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului Ela Happy Transcom SRL. 
Conform Procesului-verbal nr. 3803/04.11.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Ela Happy Transcom 
SRL din data de 04.11.2020, 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 comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 
699/2020 din data de 28.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 11/1259/2020. 
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 comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând în onorariul lunar de 300 lei (exclusiv 
TVA) și procentul de 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), conform 
prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
Conform disp. art. 57 alin. (2) teza a III-a din Legea nr. 85/2014: „Creditorii pot decide să confirme administratorul 
judiciar sau lichidatorul judiciar desemnat provizoriu, stabilindu-i onorariul. În această din urmă situație nu va mai fi 
necesară confirmarea judecătorului-sindic.” 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 04.11.2020, ora 09:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de art. 49 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind transmise 
voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 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, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
11.11.2020, ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 3803/04.11.2020 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 04.11.2020, ora 09:00 a fost depus 
la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18666/04.11.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-
debitorului-Ela-Happy-Transcom-SRL-din-data-de-04.11.2020-ora-09.00.pdf. 
6. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
În urma acestor notificărilor comunicate, au fost înregistrate la dosarul cauzei următoarele cereri de admitere a 
creanțelor: 
1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, cu 
sediul în Mun. Pitești, B-dul Republicii, nr. 118, jud. Argeș, prin care a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei 
Ela Happy Transcom SRL cu o creanță fiscală născută în timpul procedurii de insolvență în cuantum de 44.690 lei și o 
creanță la data intrării în faliment în cuantum de 509.547 lei. 
2. Municipiul Pitești, cu sediul în Pitești, str. Victoriei, nr. 24, jud. Argeș, a formulat cerere de încriere în tabelul de 
creanțe al debitorului Ela Happy Transcom SRL cu suma de 961 lei, reprezentând impozitul pe mijloacele de transport 
cu tracțiune mecanică datorat pentru anul 2020. 
În temeiul art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea cererilor 
de admitere a creanțelor, respectiv a întocmit Raportul de verificare a creanţelor născute după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență, declarate împotriva averii debitorului SC Ela Happy Transcom SRL nr. 
135/13.01.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 748/15.01.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-verificare-a-
creantelor-nascute-dupa-data-deschiderii-procedurii-insolventei-Ela-Happy-Transcom-SRL.pdf.  
În temeiul art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul suplimentar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Ela Happy Transcom SRL nr. 137/13.01.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 814/18.01.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Tabel-suplimentar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Ela-
Happy-Transcom-SRL.pdf.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu au fost formulate contestații împotriva Tabelului suplimentar 
de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Ela Happy Transcom SRL nr. 137/13.01.2021. 
7. 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. 
Prin Hotărârea nr. 576/2020 din data de 01.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 11/1259/2020/a1 aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Argeș, judecătorul-sindic a respins excepţia lipsei calităţii de reprezentant a avocatului ca 
neîntemeiată. În temeiul art. 113 rap la art. 114 alin.4 din Legea 85/2014 aplică contestatoarei o amendă de 300 lei. Cu 
drept de reexaminare în 15 zile de la comunicare pentru această sancţiune. Respinge cererea de anulare a contestaţiei ca 
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neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei de interes ca 
neîntemeiată. Califică excepţia inadmisibilităţii ca fiind apărare de fond. Admite contestaţia formulată de creditoarea 
Caimac O. E. împotriva tabelului definitiv actualizat întocmit de administratorul judiciar Mit Insolv SPRL sub nr. 
500/05.06.2020 şi publicat în BPI nr. 9096/09.06.2020. Constată că în mod nelegal a fost înscrisă contestatoarea cu o 
creanţă acceptată de 0 lei la pct. 3 - creanţe subordonate şi la pct. 4 - creanţe salariale. Dispune înscrierea contestatoarei 
cu creanţa de 522.114,19 lei – creanţa subordonată şi 158.602 – creanţă salarială, astfel cum a fost stabilit prin tabelul 
definitiv nr. 372/11.05.2020 publicat în BPI nr. 7180/11.05.2020. 
Lichidatorul juiciar a formulat apel împotriva Sentinţei nr. 576/2020 din data de 01.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 
11/1259/2020/a1, prin care a solicitat respectuos, admiterea apelului şi schimbarea în totalitate a hotărârii atacate, 
respectiv să dispună: 
I. Anularea contestaţiei ca nefiind însoțită de înscrisuri suficiente și adecvate ale susținerilor contestatorului; 
II. Respingerea contestaţiei ca fiind formulată de către o persoană fără calitate de reprezentant și neîntemeiată,  având în 
vedere următoarele motive: 
- Pe cale de excepție: înțelegem să invocăm lipsa dovezii calității de reprezentanT al avocatului Vorovenci B., solicitând 
anularea contestației ca fiind formulată de către o persoană fără calitate de reprezentant al contestatorului; 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea contestației ca fiind neîntemeiată. 
De asemenea, împotriva Sentinţei nr. 576/2020 din data de 01.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 11/1259/2020/a1, a 
format apel și creditorul bugetar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Admnistrația Județeană 
a Finanțelor Publice Argeș. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, dosarul nr. 11/1259/2020/a1 nu a fost înaintat la Curtea de Apel 
Pitești. 
8. Referitor la dosarul nr. 11/1259/2020/a3 
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, având primul termen de judecată stabilit în 
data de 11.11.2020. 
La termenul de judecată din data de 11.11.2020, se amână judecarea cauzei la 20.01.2021, pentru continuitatea 
completului de judecată. 
La data de 20.01.2021, s-a dispus citarea părților prin BPI, respectiv amânarea judecării cauzei la data de 03.03.201. 
9. Referitor la dosarul nr. 11/1259/2020/a4 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.09.2020, administratorul judiciar a înaintat 
cererea de antrenare a răspunderii administratorul Caimac O. E. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), b), c) d) și e) din 
Legea nr. 85/2014, Tribunalului Specializat Argeș. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 11/1259/2020/a4, fiind stabilit primul termen de judecată în data de 25.11.2020. 
La termenul de judecată din data de 25.11.2020, judecătorul-sindic a pus în vedere pârâtei Caimac O. E. să precizeze în 
scris ce solicită, respectiv să se prezinte la interogatoriu, sub rezerva încuviinţării acestuia, cauza fiind amânată pentru 
termenul din data de 20.01.2020, pentru ca pârâta să-şi precizeze în scris solicitările. 
La termenul de judecată din data de 20.01.2021, judecătorul-sindic a dispus punerea în vedere pârâtei Caimac O. E. să 
depună în scris lămuriri cu privire la susţinerile de la interogatoriul administrat din oficiu. Cauza a fost amânată la data 
de 03.03.2021, pentru a se depune la dosar toate actele cu privire la solicitările lichidatorului judiciar, bunurile societăţii 
şi documentele contabile. 
10. Referitor la dosarul nr. 11/1259/2020/a5 
Creditorul Caimac O. E. a formulat contestație împotriva Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului Ela Happy Transcom SRL nr. 3803/04.11.2020 publicat în BPI nr. 18666/04.11.2020, fiind constituit 
dosarul nr. 11/1259/2020/a5 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având primul termen de judecată stabilit în 
data de 20.01.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinarea la contestația dnei Caimac O. E., prin prin intermediul căreia, solicităm 
respectuos onoratei instanţe să dispună: 
- Pe cale de excepție înțelegem să invocăm lipsa calității procesuale active a contestatoarei cu privire la petitul: 
„anularea hotararilor adoptate” solicitând a fi respinsa ca fiind formulat de către o persoană fără calitate procesuală 
activă; 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea contestației ca fiind neîntemeiată. 
La termenul de judecată din data de 20.01.2021, prin Hotărârea nr. 14/2021 pronunțată de Tribunalul Specializar Argeș 
în dosarul nr. 11/1259/2020/a5, judecătorul-sindic a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată prin 
întâmpinare. Respinge contestaţia ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. 
11. Referitor la dosarul nr. 11/1259/2020/a6 
Creditorul Caimac O. E. a formulat împotriva Sentinței nr. 699 din data de 28.10.2020 pronunțată de Tribunalul 
Specializat Argeș, în dosarul nr. 11/1259/2020, fiind constituit dosarul nr. 11/1259/2020/a6, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 10.02.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare la apelul formulat de Caimac O. E. împotriva Sentinței nr. 699 din data de 
28.10.2020 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 11/1259/2020, prin intermediul căreia, solicităm 
respectuos Onoratei instanţe să dispună: 
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- anularea apelului ca fiind nesemnat și neînsoțit de nicio probă a susținerilor apelantei; 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția netimbrării apelului, solicitând anularea apelului ca netimbrat; 
- Pe fond: solicităm respectuos  
• respingerea apelului formulat de creditorul Caimac O. E. ca fiind neîntemeiat,  
• menținerea în integralitate a Sentinței nr. 699 din data de 28.10.2020 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în 
dosarul nr. 11/1259/2020. 
12. Referitor la formularea plângerii penale împotriva administratorul Caimac O. E. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Ela Happy Transcom SRL din data de 
08.10.2020, administratorul judiciar a înaintat către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, plângerea penală nr. 
3439/09.10.2020 împotriva administratorului Caimac O. E. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 
272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a) și b), art. 295 și art. 239 din Codul Penal și de art. 
49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
Astfel, a fost constituit dosarul penal nr. 369/P/2020, fiind înaintat către Inspectoratul de Poliție al Județului Pitești 
pentru efectuarea cercetărilor. 
13. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar  
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de procedura de faliment, sunt în cuantum de 321,41 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. 

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. 
14 C.N. Poşta Română SA DIV00008518 15.09.2020 15.60 lei comunicare acte către Tribunalul Specializat Argeș 
15 C.N. Poşta Română SA DIV00040253 18.09.2020 16.10 lei comunicare acte către Tribunalul Specializat Argeș 

16 C.N. Poşta Română SA DIV00010162 26.10.2020 16.10 lei 
comunicare plângere penală către Parchetul de pe 

lângă Tribunalul Argeș 

17 C.N. Poşta Română SA DIV00010681 06.11.2020 13.44 lei 
comunicare noticări către debitor și administratorul 

special 
18 C.N. Poşta Română SA DIV00010680 06.11.2020 21.30 lei comunicare notificări către creditori 
19 C.N. Poşta Română SA DIV00010843 11.11.2020 7.32 lei comunicare somație către Caimac O. E. 
20 C.N. Poşta Română SA DIV00011091 17.11.2020 10.70 lei comunicare acte către Tribunalul Specializat Argeș 

21 C.N. Poşta Română SA DIV00051585 20.11.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare dosar nr. 11/1259/2020/a5 

către contestatoarea Caimac O. E. 

22 C.N. Poşta Română SA DIV00051584 20.11.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare dosar nr. 11/1259/2020/a5 

către Tribunalul Specializat Argeș 

23 C. N. Poșta Română S.A. DIV00012765 30.12.2020 10.70 lei 
depunere întâmpinare dosar nr. 11/1259/2020/a6 (2 

exemplare) 

24 SC Olimpiq Media SRL PBL 22243 08.12.2020 43.01 lei 
publicare notificare privind intrare în faliment în 

ziarul Național 

 
Total sume avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 321.41 lei  
14. 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. 
Modalitatea de calcul al onorariului aferent procedurii generale de insolvență: 300 lei/lună * 19% TVA * 4 luni 
(perioada 08.07.2020 – 28.10.2020) = 1.428,00 lei, la care se adaugă 1% din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 04.11.2020 este de 300 lei/ lună exclusiv TVA pentru întreaga procedură de insolvență și faliment a 
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debitorului SC Ela Happy Transcom SRL, în cazul onorariului fix și procentul de maximum 1% din sumele distribuite 
creditorilor, în cazul onorariului de succes. 
Modalitatea de calcul al onorariului aferent procedurii de faliment: 300 lei/lună * 19% TVA * 1 lună (perioada 
28.10.2020 – 28.01.2021) = 1.071,00 lei, la care se adaugă 1% din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
15. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
identificării bunurilor din averea debitorului Ela Happy Transcom SRL, soluționării dosarelor asociate nr. 
11/1259/2020/a3, nr. 11/1259/2020/a4 și nr. 11/1259/2020/a6 și soluționării dosarului penal nr.  369/P/2020. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


