BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3050/18.02.2021
2. Societatea ELMAFARM TRADING SRL, cod unic de înregistrare: 35351551
Depunere document întocmit de administratorul judiciar în procedura de insolventa
Nr 500 Data 17.02.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 430/1285/2020 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj;
2.Arhiva/Registratura instanței: Tribunalul Specializat Cluj, Calea Dorobanților, nr. 2-4, jud. Cluj, Număr de telefon:
0264/59.61.10, 0264/59.61.11, Programul registraturii instanței: L-V 830-1230
3.1. Debitor: Elmafarm Trading SRL, Cod unic de înregistrare RO 35351551, Număr de ordine în Registrul Comerțului
nr. J12/3857/2015, cu sediul în Sat Florești, Comuna Florești, str. Avram Iancu, nr. 329, corp 1, jud. Cluj
3.2. Administrator special: nu este desemnat
4.Creditori: toți creditorii societății debitoare
5.Administrator judiciar provizoriu: SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj,
înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.I.F. RO 26058251, reprezentată prin asociat
coordonator Marius Grecu, tel. 0364-146.512, fax. 0364-146.515, e-mail: office@solvendi.ro
6. SOLVENDI S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar provizoriu al societății Elmafarm Trading SRL, conform
sentinței civile pronunțate în ședința de judecată din data de 27.01.2021, în dosarul nr. 430/1285/2020 aflat pe rolul
Tribunalului Specializat Cluj, în temeiul dispozițiilor art. 99 al. 3 și art. 100 al. 1 din Legea nr. 85/2014,
Raport privind propunerea de intrare în procedura simplificată
(întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 85/2014)
1. Preliminarii:
Prin Sentința civilă nr. 155/2021 pronunțată în ședința din data de 27.01.2021 în dosarul nr. 430/1285/2020 de pe rolul
Tribunalului Specializat Cluj s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței în formă generală față de societatea
Elmafarm Trading SRL, Florești, în calitate de administrator judiciar provizoriu al societății debitoare fiind desemnată
societatea profesională SOLVENDI S.P.R.L.
În conformitate cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit prezentul raport privind
propunerea de intrare în procedura simplificată.
2. Propunerea administratorului judiciar:
Administratorul judiciar arată faptul că prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 (în continuare, LI) dispun
următoarele:
„Procedura simplificată prevăzută de prezentul capitol se aplică debitorilor aflați în stare de insolvență care se
încadrează în una dintre următoarele categorii:
a) profesioniști persoane fizice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția celor care exercită
profesii liberale;
b) întreprinderi familiale, membrii întreprinderii familiale;
c) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
1) nu dețin niciun bun în patrimoniul lor;
2) actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;
3) administratorul nu poate fi găsit;
4) sediul social/profesional nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerțului;
d) persoane juridice dizolvate voluntar, judiciar sau de drept, anterior formulării cererii introductive, chiar dacă
lichidatorul judiciar nu a fost numit sau, deși numit, mențiunea privitoare la numirea sa nu a fost înscrisă în registrul
comerțului;
e) debitori care și-au declarat prin cererea introductivă intenția de intrare în faliment;
f) orice persoană care desfășoară activități specifice profesioniștilor, care nu a obținut autorizarea cerută de lege pentru
exploatarea unei întreprinderi și nu este înregistrată în registrele speciale de publicitate; aplicarea prezentei legi față de
aceste persoane nu exclude sancțiunile aplicabile pentru lipsa autorizării sau înregistrării respectivei persoane.”
i) Incidența art. 38 alin. 2 lit. e
Societatea Elmafarm Trading SRL, prin administrator special, a comunicat lichidatorului judiciar un e-mail în data de
11.02.2021 prin care și-a exprimat intenția de intrare în procedura simplificată a falimentului (Anexă 1 – E-mail,
Proces-verbal desemnare administrator special).
Potrivit art. 38 alin. 2 lit. e) din LI, procedura simplificată de faliment se aplică debitorilor care și-au declarat prin
cererea introductivă intenția de intrare în faliment.
Deși textul legal invocat mai sus face mențiune expresă despre intenția debitorului de intrare în faliment exprimată prin
cererea introductivă, apreciem că aceste dispoziții devin aplicabile, prin analogie, și în cazul în care debitorul își
exprimă intenția de intrare în faliment ulterior, respectiv până la momentul întocmirii raportului prevăzut de art. 92 din
LI, având în vedere că procedura s-a deschis la cererea creditorilor, neexistând, astfel, o cerere introductivă a
debitorului.
Apreciem că o reorganizare a activității societății Elmafarm Trading SRL este exclusă în lipsa intenției manifestată de
societatea debitoare în acest sens. Scopul reorganizării judiciare nu are cum să fie atins fără colaborarea și implicarea
debitorului. Or, astfel cum am arătat mai sus, intenția societății debitoare este de intrare în procedura simplificată de
faliment, eliminând practic în mod voluntar orice posibilitate de continuare a activității.
Pentru aceste considerente, apreciem că societatea debitoare se încadrează în categoria debitorilor cărora li se aplică
procedura simplificată de faliment, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 lit. e) din LI.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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ii) Incidența art. 38 alin. 2 lit. c) pct. 3
Potrivit art. 38 al. 2 lit. c) pct. 3 din LI, procedura simplificată de faliment se aplică debitorilor al căror administrator nu
poate fi găsit.
Arătăm că, în conformitate cu mențiunile din Extrasul RECOM, dl. Funar George-Sabin a deținut funcția de
administrator statutar cu puteri depline al societății Elmafarm Trading SRL, însă calitatea sa a încetat prin Demisia nr.
27/08.04.2020 (Anexă 2 – Extras RECOM).
După încetarea mandatului fostului administrator, nu a fost desemnată o altă persoană care să ocupe această funcție,
astfel cum rezultă din informațiile obținute de pe site-ul Registrului Comerțului. În acest sens este și răspunsul
administratorului special prin care se arată că societatea debitoare nu a avut administrator și contabil în perioada
27.01.2020 – 15.02.2021 (Anexă 3 - Email).
Arătăm că în cadrul dosarului nr. 286/1285/2020 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, prin hotărârea pronunțată
la data de 04.06.2020 a fost admisă cererea formulată de Elmafarm SRL, respectiv Elena Drăghicescu privind
autorizarea convocării Adunării Generale a Asociaților Elmafarm Trading SRL, având ca puncte pe ordinea de zi,
printre altele și desemnarea unui administrator al societății pârâte Elmafarm Trading SRL și mandatarea unei persoane
să negocieze cu administratorul desemnat un contract de mandat (Anexă 4 – extras portalul instanțelor). În cadrul
adunării care a avut loc nu s-a adoptat însă nicio hotărâre sub acest aspect.
Apreciem că situația în care se află societatea debitoare prin faptul că nu a deținut organe de conducere, respectiv
administrator începând cu data de 08.04.2020 poate fi asimilată prevederilor art. 38 al. 2 lit. c) pct. 3 din LI, respectiv
situației în care administratorul debitorului nu poate fi găsit.
Prin urmare, apreciem că societatea debitoare se încadrează în categoria debitorilor cărora li se aplică procedura
simplificată de faliment, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 lit. c) pct. 3 din LI.
iii) Incidența art. 38 alin. 2 lit. c) pct. 2
Conform prevederilor art. 38 alin. 2 lit. c) pct. 2 din LI, procedura simplificată se aplică debitorilor a căror acte
constitutive sau documente contabile nu pot fi găsite.
Astfel cum am arătat mai sus, de la data încetării mandatului fostului administrator statutar în calitate de administrator
al societății Elmafarm Trading SRL nu a mai fost desemnată o altă persoană. Prin urmare, administratorul judiciar a
transmis dlui. Funar George-Sabin, în calitate de fost administrator statutar al societății debitoare, notificarea privind
deschiderea procedurii insolvenței față de societatea Elmafarm Trading SRL, prin care i s-a solicitat să predea o serie de
documente aparținând societății debitoare în vederea efectuării demersurilor prevăzute de lege în sarcina
administratorului judiciar (Anexă 5 - Notificare).
Fostul administrator statutar a transmis un răspuns prin care a arătat că după încetarea mandatului de administrator nu a
mai efectuat niciun act în numele societății (Anexă 6 - email).
De asemenea, ca urmare a unei solicitări adresată administratorului special desemnat pentru Elmafarm Trading SRL de
a comunica o situație cu încasările și plățile societății efectuate de la data deschiderii procedurii de insolvență, acesta a
precizat că societatea debitoare nu a avut nici contabil pe toată această perioadă, neavând cunoștință de vreo activitate a
debitoarei desfășurată în acest interval (a se vedea Anexa 3). Din cunoștințele administratorului judiciar, activitatea
debitoarei consta în distribuție medicamente în sistem en retail, activitate care a fost sistată anterior deschiderii
procedurii, fiind totodată anulată autorizația de funcționare pentru această activitate. De asemenea, avem cunoștință de
faptul că la acest moment societatea nu mai are niciun angajat.
Administratorul special a menționat prin același email transmis faptul că acesta că nu se află în posesia arhivei
societății.
Arătăm că în calitate de administrator judiciar al Elmafarm SRL, subscrisa am luat cunoștință de faptul că arhiva
societății Elmafarm Trading SRL (respectiv o serie de paleți de acte) a fost depozitată în aer liber în incinta sediului
Elmafarm SRL, fără ca această arhivă să fie preluată efectiv de asociatul majoritar (cu întocmirea unui opis al
documentelor preluate și verificarea conținutului acestora). Depozitarea s-a făcut în contextul în care Elmafarm SRL și
societatea Total Invest SRL (reprezentată de fostul administrator statutar al Elmafarm Trading SRL) aveau curte
comună în temeiul contractului de închiriere încheiat între cele două societăți.
Prin urmare, la acest moment ne aflăm în situația în care nicio persoană nu poate asigura predarea documentelor
solicitate de administratorul judiciar pentru efectuarea demersurilor în cadrul procedurii.
De altfel, nu avem cunoștință unde se află la acest moment actele constitutive ale societății prevăzute în mod expres de
art. 38 alin. 2 lit.c. pct. 2 din LI, astfel încât, cel puțin la acest moment, acestea nu pot fi găsite.
În aceste condiții, apreciem că societatea debitoare se încadrează în categoria debitorilor cărora li se aplică procedura
simplificată de faliment, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 lit. c) pct. 2 din LI.
3. Solicitări adresate judecătorului-sindic:
Pentru considerentele arătate mai sus, solicităm:
 aprobarea prezentului raport și deschiderea procedurii de faliment în procedură simplificată a societății Elmafarm
Trading SRL în temeiul prevederilor art. 92 alin. 5 coroborat cu art. 145 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2014 și
 confirmarea în calitate de lichidator judiciar a administratorului judiciar SOLVENDI SPRL desemnat în temeiul art.
73, conform dispozițiilor art. 145 alin. 2 lit. c din Legea nr.85/2014.
Solvendi S.P.R.L.
Asociat coordonator Av. Marius Grecu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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