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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1408 Din data de 05.04.2022 
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: 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 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 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 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: 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 Ela Happy Transcom SRL nr. 949/04.03.2022, pentru termenul lunar 
din data de 05.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4087/07.03.2022 (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/03/Raport-de-activitate-Ela-Happy-Transcom-SRL-termen-lunar-05.03.2022.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 42 alin. (3) și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Prin Încheierea de ședință din data de 09.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
11/1259/2020 s-a dispus: „[...] să analizeze cererea de înscriere în tabelul preliminar depusă de Romaldo SRL [...]”. 
În data de 26.01.2022 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar de creanțe 
formulată de Romaldo SRL, cu sediul in Timișoara, str. Wilhelm Tell, nr. 29, jud. Timiș, înregistrata la Oficiul 
Registrul Comerțului Timiș cu nr. J35/787/25.06.1997, având CUI 9744373, din care se rețin următoarele: „Conform 
fisei client, exista inregistrata in contabilitatea noastra, următoarele facturi neachitate pentru marfa livrata, recepționată 
si neachitata, confirmata prin Sentinței civile nr. 6589 din 05.11.2019, pronunțata de Judecătoria Pitești in dosar număr 
3917/280/2019, prin care s-a dispus: 
- Obligarea paratei la plata sumei de 21.747,35 lei reprezentând contravaloare marfa 
- Obligarea paratei la,plata sumei de 1.193 lei reprezentând cheltuieli de judecata. care reprezintă in prezent o creanța 
totala certa, lichida si exigibila. 
Iar in baza acestui titlu executoriu am demarat executarea silita la BEJ lordache I. din Pitești”. 
În procedura de verificare a cererii de admitere a creanței creditorului Romaldo SRL s-au avut în vedere următoarele 
prevederi legale: 
- Prevederile art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014: „Principalele atribuții ale lichidatorului judiciar, în cadrul prezentului 
capitol, sunt: […] f) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, notificarea 
creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parțiale a creanțelor, precum și întocmirea tabelelor de creanțe; […]”; 
- Prevederile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați potrivit 
prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, prin 
depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în momentul 
înscrierii lor la masa credală.” 
Menționăm faptul că, creditorul Romaldo SRL a achitat taxa judiciară de timbru de 200,00 lei, conform OP din data de 
21.01.2022 emis de BRD – Groupe Societe Generale SA. 
Prin Încheierea de ședință din data de 05.02.2020 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 
11/1259/2020, s-a dispus: „În temeiul art. 71 alin. 1 teza a I raportat la art. 67 al.1 lit. g) din Legea nr. 85/2014, admite 
cererea. Dispune deschiderea procedurii insolvenţei în forma generală, a debitoarei. În temeiul art. 73 din lege, 
desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu Mit Insolv SPRL, care îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 
58 din lege. [...] În temeiul art.99 cu referire la art.100 din lege: Dispune administratorului judiciar provizoriu să 
notifice deschiderea procedurii generale de insolvenţă. În temeiul art.100 din lege notificarea va cuprinde: - termenul 
limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la primirea notificării; - 
termenul limită de înregistrare a declaraţiilor de creanţă: - 23.03.2020 declaraţiile de creanţe se vor timbra cu 200 lei, 
sub sancţiunea anulării [...].” 
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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 subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
Cu privire la incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că, creditorul Romaldo SRL nu a 
fost notificat de către administratorul judiciar provizoriu Mit Insolv SPRL cu privire la deschiderea procedurii generale 
de insolvență a debitorului Ela Happy Transcom SRL conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, creditorul Romaldo SRL este considerat de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței și va 
prelua procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii acestuia la masa credală. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la verificarea 
cererii de înscriere la masa credală formulată de Romaldo SRL, identificând următoarele aspecte: 
- Prin Sentința Civilă nr. 6589/2019 din data de 05.11.2019 pronunțată de Judecătoria Pitești, Secția Civilă în dosarul nr. 
3917/280/2019, s-a dispus: „Admite acțiunea. Obligă pe pârâtă să plătească reclamantei suma de 21747,35 lei 
reprezentând contravaloare marfă. Obligă pe pârâtă la plata către reclamantă a sumei de 1193 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată.” 
Urmare procedurii de verificare, lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea creanței solicitate de Romaldo SRL în 
valoare totală de 22.940,35 lei în tabelul definitiv consolidat actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
Ela Happy Transcom SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță 
chirografară. 
Tabelul definitiv consolidat actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Ela Happy Transcom SRL, nr. 
959/07.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4144/08.03.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Tabel-definitiv-consolidat-actualizat-de-
creante-intocmit-impotriva-debitorului-Ela-Happy-Transcom-SRL.pdf. 
3. Referitor la dosarul nr. 11/1259/2020/a3 
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 a formulat Cererea nr. 5218/06.12.2021 prin care a solicitat comunicarea Sentinței civile nr. 
450/2021 din data de 30.06.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 11/1259/2020/a3 cu 
mențiunea „definitivă”, în vederea punerii acesteia în executare 
Astfel, lichidatorul judiciar a comunicat cererea către Biroul Executorului Judecătoresc Balica B. L. (transmisă prin 
poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa Pitești, str. Dacia, bl. A4a, sc. B, ap. 1, parter, jud. 
Argeș), prin care a solicitat punerea în executare a titlului executoriu - Sentința civilă nr. 450/2021 din data de 
30.06.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 11/1259/2020/a3. 
Prin Încheierea de ședință din Camera de consiliu din data de 28.02.2022 pronunțată de Judecătoria Pitești, Secția Civilă 
în dosarul nr. 2569/280/2022, s-a dispus: „Admite cererea formulată de BEJ Balica B. L. pentru Ela Happy Transcom 
SRL. Încuviințează aducerea la îndeplinire prin executare silită în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau 
succesiv pana la realizarea dreptului recunoscut creditorului Ela Happy Transcom SRL în contra debitorului Caimac O. 
E. prin titlul executoriu constând din sentinţa civilă nr. 450 din 30.06.2021 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş 
în dosarul nr.11/1259/2020/a3 definitivă prin neapelare în vederea recuperării creanței ce decurge din acesta și a 
cheltuielilor de executare. Fără cale de atac”. 
4. Referitor la identificarea și evaluarea bunurilor din averea debitorului 
Prin Încheierea de ședință din data de 09.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
11/1259/2020 s-a dispus: „[...] să efectueze demersuri pentru identificarea și evaluarea bunurilor debitorului, respectiv 
să menţioneze care este situaţia autoturismelor menţionate în adresa DRPCIV [...]”. 
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. 
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. 
Sentința civilă nr. 162 din data de 18.03.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 
11/1259/2020/a4 a fost pusă în executare de către organul fiscal. 



3 
 

Subscrisei nu i-au fost comunicate informații privind recuperarea debitelor de către organul fiscal de la pârâta Caimac 
O. E. 
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. 
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. În prezent, se continuă cercetările „in rem” de către Inspectoratul de Poliție al Județului 
Pitești. 
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 361.21 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 

26 Municipiul Pitești 72 03.12.2021 5,00 lei 
Taxă judiciară de timbru pentru comunicare hotărâre cu 

mențiunea definitivă 

27 
Consiliul Local al 

Municipiului Pitesti 555 01.02.2022 20,00 lei Taxa judiciară de timbru  

28 
C. N. Poșta Română 

S.A. DIV0003910 01.02.2022 8.80 lei 

Comunicare cerere de de punere 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 

 
Total sume avansate de către administratorul/lichidatorul 

judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 352.41 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 
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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 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 * 18 luni (perioada 28.10.2020 – 
28.04.2022) = 6.426,00 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 recuperarea creanței de la pârâta Caimac O. E.. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


