
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 4527 Din data de 05.11.2021 

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: Raportul lunar 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 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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 
Raportul 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 nr. 4071/13.10.2021, pentru termenul de 
judecată din data de 20.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17290/14.10.2021 (extras BPI depus 
la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-SC-Ela-Happy-Transcom-SRL-termen-fond-20.10.2021.pdf. 
2. Referitor la dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Rezoluția din data de 20.10.2021 
Prin Rezoluția din data de 20.10.2021, judecătorul-sindic a stabilit în sarcina lichidatorului judiciar următoarele:  
„- să aprecieze dacă se impune formularea unei acţiuni în anularea transferurilor frauduloase”: 
Conform adresei nr. 47668/24.06.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise De Conducere Și 
Înmatriculări A Vehiculelor Din Cadrul Instituției Prefectului Județului Argeș, debitorul Ela Happy Transcom SRL 
figurează în prezent, în Registrul național de evidență a vehiculelor înmatriculate cu următoarele vehicule: 
- Autoturismul marca Mercedes Benz, nr. de identificare WDB6114681P386387, înmatriculat cu nr. AG-62-ELA din 
data de 27.10.2010; 
- Vehiculul marca Ackermann Fruehauf, nr. de identificare ZW445102, înmatriculat cu nr. AG-10-RRF din data de 
25.03.2009; 
- Autoturismul marca MAN, nr. de identificare WMA5220416M062092, înmatriculat cu nr. AG-09-RRF din data de 
25.03.2009. 
De asemenea, la data de 01.10.2019, autoturismul marca Renault Premium cu serie de șasiu VF624GPA000026827, 
înmatriculat cu nr. AG-23-RRF a fost trannsmis pe numele Bucur M., acesta fiind vândut de către administratorul 
Caimac O. E. la prețul de 10.000 lei inclusiv TVA la data de 04.07.2019. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 2080/14.06.2021 către Primăria Municipiului Pitești, prin care a solicitat 
comunicarea documentelor justificative aferente scoaterii din evidențele fiscale ale contribuabilului Ela Happy 
Transcom SRL a bunurilor impozabile cu care societatea a figurat în evidențe în perioada 2017-2021. 
Conform înscrisurilor comunicate de Primăria Municipiului Pitești în data de 19.07.2021: 
- Factura fiscală nr. ELA00196 emisă în data de 20.06.2019, debitorul Ela Happy Transcom SRL prin administratorul 
Caimac O. E. a vândut către persoana fizică Bucur M. mijlocul de transport – autoutilitara N3 BC autotractor marca 
Renault, 24 GPA2/Premium, nr. de identificare VF824GPA00002687, avariat în accident rutier, motor nefuncțional, la 
prețul de 10.000,00 lei – preț încasat; 
- Factura fiscală nr. ELA00197 emisă în data de 20.06.2019, debitorul Ela Happy Transcom SRL prin administratorul 
Caimac O. E. a vândut către persoana fizică Bucur M. mijlocul de transport – semiremorcă 04 SCHMITZ S01, nr. 
identificare WSM000000108765, avariat în accident rutier, la prețul de 3.000,00 lei – preț încasat; 
- Factura fiscală nr. 1643 emisă în data de 27.03.2017, debitorul Ela Happy Transcom SRL prin administratorul Caimac 
O. E. a vândut către persoana fizică Geană A. G. mijlocul de transport – autoturism Skoda Octavia, culoare albă, an 
fabricație 2013, nr. identificare NFM5FM5A4051ASRVL7, la prețul de 9.999,99 lei. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Menționăm faptul că, lichidatorul judiciar apreciază că nu este oportună formularea unei acțiuni în anularea vânzărilor 
mijloacelor de transport vândute de administratorul Caimac O. E., având în vederea că aceasta ar fi respinsă ca tardiv 
formulată conform disp. art. 118 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 (identificarea operațiunilor de vânzare a mijloacelor 
fixe de către fostul administrator a avut loc în data de 19.07.2021, prin comunicarea actelor de vânzare de către 
reprezentanții Primăriei Municipiului Pitești, iar termenul stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 97 a fost 
în data de 16.03.2020, fiind expirat atât termenul de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea 
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raportului prevăzut la art. 97, cât și termenul de 16 luni de la data deschiderii procedurii). De asemenea, introducerea 
acțiunii în anualea vânzărilor mijloacelor de transport avariate în valoare (contabilă/de achiziție inițială) totală de 
22.081,80 lei, la prețul total de 10.924,37 lei + TVA (încasat integral de către societatea debitoare), ar presupune plata 
din averea debitoarei a onorariilor pentru efectuarea unei expertize tehnice judiciare a mijloacelor de transport vândute, 
cât și a unei expertize contabile judiciare, plăți pe care societatea debitoare se află în imposibilitate de a le efectua, 
având în vedere inexistența fondurilor bănești în averea acesteia. 
Cu privire la nepredarea și valorificarea bunurilor din averea debitorului Ela Happy Transcom SRL, menționăm faptul 
că, lichidatorul judiciar a formulat cerere de antrenare a răspunderii împotriva administratorului Caimac O. E. în temeiul 
art. 169 alin. (1) lit. a), b), c) d) și e) din Legea nr. 85/2014, admisă Sentința civilă nr. 162 din data de 18.03.2021 
pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 11/1259/2020/a4. 
„-să efectueze demersuri pentru predarea arhivei debitorului unei societăţi specializate”: 
Administratorul special Caimac O. E. nu a predat lichidatorului judiciar arhiva contabilă a societății debitoare Ela 
Happy Transcom SRL, contrar solicitărilor comunicate. 
Cu privire la documentele financiar-contabile comunicate lichidatorului judiciar de către societatea de contabilitate 
Group Consulting Audit SRL (în data de 29.07.2020, respectiv data de 30.07.2020), menționăm faptul că, acestea au 
fost comunicate doar în format electronic, parțial semnate. 
Astfel, lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a efectua demersurile în vederea predării arhivei debitorului unei 
societăți specializate, arhiva contabilă nefiind predată subscrisei de către administratorul special Caimac O. E.. 
3. 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 următorul termen de judecată stabilit în 
data de 14.04.2021. 
Prin Încheierea de ședință din data de 14.04.2021, s-a dispus amânarea judecării cauzei la 09.06.2021 pentru a se 
depune înscrisuri justificative faţă de răspunsurile la interogatoriu. Judecătorul-sindic a pus în vedere pârâtei să depună 
în scris susţinerile la care face referire că au fost menţionate în întâmpinare. 
Menționăm faptul că, deși lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 11/1259/2020/a3, Cererea de comunicare a 
întâmpinării formulată de către pârâta Caimac O. E. și răspunsurilor formulate de către aceasta la interogatoriu, până în 
prezent subscrisei nu i-au fost comunicate înscrisurile solicitate. 
Prin Încheierea de ședință din data de 09.06.2021, s-a dispus amânarea amânarea pronunţării soluției pentru 15 zile 
calculate potrivit art. 181 alin 1 pct 2, respectiv la data de 24.06.2021. 
Prin Sentința civilă nr. 450/2021 din data de 30.06.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 
11/1259/2020/a3, s-a dispus: „Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a lichidatorului ca neîntemeiată. 
Admite în parte cererea. Constată nulitatea plăţilor efectuate de debitoarea Ela Happy Transcom SRL în favoarea 
administratorului special Caimac O. E. în cuantum de 189.000 lei reprezentând restituiri de creditări. Dispune obligarea 
pârâtei la suportarea pasivului astfel produs şi restituirea sumei de 189.000 lei în favoarea debitoarei Ela Happy 
Transcom SRL. Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata dobânzii legale penalizatoare. Cu apel în 
termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă”. 
Lichidatorul judiciar va proceda la punerea în executare a Sentinței civile nr. 450/2021 din data de 30.06.2021 
pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 11/1259/2020/a3, de îndată ce aceasta va fi comunicată 
subscrisei cu mențiunea definitivă. 
4. 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. 
Prin Sentința civilă nr. 162 din data de 18.03.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 
11/1259/2020/a4, a fost admisă cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta Caimac O. E. să suporte din averea 
proprie şi să aducă la masa credală a debitoarei suma de 465.818 lei, reprezentând o parte din pasivul debitoarei.  
Împotriva Sentinței civile nr. 162 din data de 18.03.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 
11/1259/2020/a4, a fost formulat apel de către pârâta Caimac O. E. 
Prin Decizia civilă nr. 463/2021 din data de 22.09.2021 pronunțată de Curtea de Apel Pitești, Secţia a II-a civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 11/1259/2020/a4, s-a dispus respingerea excepțiilor, respectiv 
respingerea apelului formulat de Caimac O. E.. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Sentința civilă nr. 162 din data de 18.03.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat 
Argeș în dosarul nr. 11/1259/2020/a4 către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, în vederea 
punerii în executare. 
5. Referitor la dosarul penal nr. 369/P/2020 
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. 
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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. 
6. 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 327,41 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 

25 Municipiul Pitești 1 14.07.2021 6,00 lei 
taxa pentru realizare copii documente justificative bunuri 

scoase din evidență 
Total sume avansate de către administratorul/lichidatorul 

judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 327.41 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. 
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 (inclusiv TVA), 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 
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 + TVA * 13 luni (perioada 28.10.2020 – 
28.11.2021) = 4.641,00 lei (inclusiv TVA), la care se adaugă 1% din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
soluționării dosarului penal nr.  369/P/2020 și punerii în executare a Sentinței civile nr. 450/2021 din data de 
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30.06.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 11/1259/2020/a3, în vederea recuperării creanței 
de la pârâta Caimac O. E.. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 
 


