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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 4178 Din data de 07.12.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1238/98/2019; Tribunalul Ialomița, Secţia Civilă; Judecător-sindic: Răceanu 
Daniela. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod postal: 920030, judetul Ialomița; 
programul arhivei: Luni – Joi orele 08:30 – 12:30. 
3.1. Debitor: SC Petroserv SRL, cod de identificare fiscală: 6671951; Sediul social: Sat Orboeşti, Comuna Andrăşeşti, 
jud. Ialomița; Număr de ordine în registrul comerţului J21/1032/1994. 
3.2. Administrator special: Stoian M.. 
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 Petroserv SRL, conform 
Încheierii din 24.07.2020 pronunțată în dosarul nr. 1238/98/2019 de către Tribunalul Ialomița, Secţia Civilă, în temeiul 
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul SC 
Petroserv SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul SC Petroserv SRL 

Număr dosar 1238/98/2019; Tribunalul Ialomița, Secţia Civilă; Judecător-sindic: Răceanu Daniela 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Petroserv SRL 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 18.09.2020, administratorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de 
activitate: 
- Raportul lunar 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 Petroserv SRL nr. 3488/14.10.2020, pentru 
termenul lunar din data de 18.10.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 17254/15.10.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-de-
activitate-SC-Petroserv-SRL-18.10.2020-1.pdf.  
- Raportul lunar 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 Petroserv SRL nr. 3923/16.11.2020, pentru 
termenul lunar din data de 18.11.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 19533/17.11.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-
activitate-SC-Petroserv-SRL-termen-lunar-18.11.2020.pdf. 
II. Referitor la litigiile în care debitoarea este parte 
• Dosarul nr. 1406/98/2019  
Prin cererea de chemare în judecată, SC Petroserv SRL, prin administrator Stoian M., reprezentat de C.A. Coltuc M. V., 
a solicitat: 
- Anularea Deciziei de impunere nr. F IL 142/17.05.2019 și a Raportului de inspecție fiscală nr. F IL 119/17.05.2019 
emise de Serviciul de Inspecție fiscală Persoane Juridice nr. 2 din cadrul AJFP Ialomița; 
- Reexaminarea situației fiscale, având în vedere faptul că administratorul statutar al debitoarei nu a fost prezent din 
motive mediacle, astfel că nu au fost avute în vedere documente contabile esențiale în procedura de verificare; 
- Plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.  
În cauză s-a dispus efectuarea unui raport de expertiză, fiind desemnat expertul Soreanu L.., care a depus la dosarul 
cauzei Raportul privind imposibilitatea efectuării expertizei contabile având în vedere următoarele aspecte: 
- În perioada 2015-2018 actele nu sunt arhivate corespunzător, fiind intercalte / amestecate în același dosar acte 
contabile din ani diferiți; 
- Listingurile din programul informatic nu prezentau semnătură și ștampilă, astfel că nu aveau calitatea de documente 
contabile justificative; 
- Baza de date nu era actualizată; 
- Începând cu luna octombrie 2015, actele sunt arhivate haotic.  
Expertul contabil a solicitat refacerea contabilității societății și punerea la dispoziție a documentelor contabile aranjate 
într-o formă care să asigure efectuarea expertizei într-un fond de timp rezonabil, însoțite de documente contabile 
obligatorii asumate prin semnătură și ștampilă de persoane autorizate, în vederea efectuării unei expertize contabile 
corectă și pertinentă. 
Menționăm faptul că din discuțiile purtate cu administratorul Stoian M. a reieșit faptul că va predea arhiva (scriptică și 
electronică) a societății debitoare ulterior efectuării analizei înscrisurilor aflate la sediul firmei de către expertul contabil 
desemnat. 
La termenul de judecată din data de 06.10.2020, debitoarea prin administrator Stoian M. reprezentat de av. Zamfirescu 
C., a depus la dosarul cauzei o cerere de înlocuire expert.  
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Judecătorul a prorogat pronunțarea cu privire această cerere, raportat la faptul că administratorul statutar nu a predat 
documentele contabile administratorului judiciar al reclamantei.  
Cauza a fost amânată la data de 03.11.2020, când s-a dispus înlocuirea expertului şi a fost acordat termen pentru 
efectuarea expertizei până la data de 15.12.2020. 
• Dosarul nr. 3830/312/2018 
Obiectul dosarului îl constituie cererea de executare silită formulată de  BEJ Ulman B. V. împotriva SC Petroserv SRL 
și Stoian M. pentru suma de 499.452,80 lei, la cererea creditoarei Patria Bank SA. 
Prin Încheierea din 02.08.2018 a fost încuviințată executarea silită de către Judecătoria Slobozia și s-a dispus obligarea 
debitorilor SC Petroserv SRL și Stoian M. la plata sumei de 499.452,80 lei, compusă din 486.879,88 lei – debit restant 
la data de 20.07.2018 și 12.572,92 lei – cheltuieli de executare silită până la data de 07.03.2019. 
Titlurile executorii în baza cărora a fost solicitată executarea silită de către creditoarea Patria Bank SA sunt: 
- Contract de credit bancar – linie de credit nr. 49/11.03.2015; 
- Act adițional nr. 2/10.03.2016; 
- Act adițional nr. 3/09.03.2017; 
- Contract de ipotecă imobiliară nr. 49/1/11.03.2015; 
- Contract de ipotecă imobiliară nr. 49/2/11.03.2015; 
- Contract de ipotecă imobiliară nr. 49/3/11.03.2015. 
Precizăm faptul că bunurile imobile care fac obiectul contractelor de ipotecă sunt: 
- Teren extravilan în suprafață de 4099,68 mp, situat în extravilanul comunei Andrășești, sat Orboiești, jud. Ialomița, 
imobil înscris în cartea funciară nr. 4 Andrășești, identificat cu nr. cadastral 233 – proprietatea debitorului Stoian M. – 
administrator statutar al SC Petroserv SRL; 
- construcțiile C1 – spațiu comercial, C2 – service auro, C3 – chioșc, C4 – cabină benzinărie, C5 – pompe benzină, C6 – 
rezervoare carburanți, situate pe terenul din comuna Andrășești, sat Orboiești, jud. Ialomița, imobil înscris în cartea 
funciară nr. 4 Andrășești, identificat cu nr. cadastral 233 - proprietatea debitorului SC Petroserv SRL. 
Având în vedere faptul că SC Petroserv SRL se află în insolvență de la data de 18.12.2019, prin Sentința nr. 1505/F 
pronunțată de Tribunalul Ialomița în dosarul nr. 1238/98/2019, executorul judecătoresc a constatat suspendată de drept 
procedura de executare silită în dosarul execuțional 612/2018, în baza art. 75 din Legea 85/2014, împotriva debitoarei 
SC Petroserv SRL, sediul social în Sat Orboeşti, Comuna Andrăşeşti, jud. Ialomița, având număr de ordine în Registrul 
Comerţului J21/1032/1994 şi cod unic de înregistrare 6671951. 
Raportat la cele expuse anterior, ulterior aprobării regulamentului de valorificare de către Adunarea creditorilor, 
administratorul judiciar va proceda la notificarea BEJ Ulman B. V. în vederea identificării unei metode de valorificare 
în bloc a bunurilor imobile deținute de către SC Petroserv SRL și administratorul societar al acesteia, dl. Stoian M. 
III. Referitor la evaluarea bunurilor aflate în averea debitoarei. Conform dispozițiilor instanței, în cauză a fost desemnat 
expert evaluator dl. Zainea M. pentru a proceda la evaluarea bunurilor din averea debitoarei. 
Pe cale de consecință, administratorul judiciar a procedat la organizarea unei întâlniri în vederea reinventarierii 
bunurilor debitoarei precum și a inspecției tehnice, în data de 04.09.2020. Ulterior preluării documentelor de la CII 
Enache M.M., administratorul judiciar a transmis pe mail expertului evaluator toate înscrisurile referitoare la bunurile 
societății în vederea întocmirii cât mai rapide a raportului de expertiză judiciară. Administratorul judiciar a procedat la 
solicitarea de informații cu privire la stadiul efectuării raportului de expertiză de către expertul Zainea M.. Până la data 
prezentului raport de activitate nu a fost primit un răspuns în acest sens. 
IV. Referitor la contractul de utilizare a zonei drumului nr. B8/2013 
Contractul nr. B8/2013 încheiat cu C.N.A.I.R. SA – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, a cărui durată 
inițială a fost prelungită pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 15.09.2023 are ca și obiect acordarea dreptului 
de utilizare a zonei DN2A KM 43+277 st., respectiv zona de acces a statiei de carburanti la drumul national în suprafață 
de 92 mp.  
Menționăm faptul că în lipsa acestui contract, autorizația stației de carburant nu mai este valabilă. 
Având în vedere faptul că inițial, asociatul și administratorul statutar Stoian M. și-a manifestat intenția de a relua 
activitatea societății debitoare, fostul administrator judiciar C.I.I. Marilena M. E. a menținut contractul nr. B8/2013 
încheiat cu C.N.A.I.R. SA – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, raportat la următoarele considerente: 
- Contractul a fost încheiat în baza autorizației nr. 233/23.09.1993; 
- Fără această autorizație și fără acest contract, nu se mai poate efectua accesul din DN2A în stația de carburanți. 
- Potrivit clauzelor contractuale, încetarea contractului nr. B8/2013 duce la retragerea autorizației și închiderea / 
blocarea de către CNAIR a accesului la stația de carburanți din DN2A. 
- Contractul poate fi cesionat cu acordul prealabil al CNAIR; 
- în cazul denunțării contractului, cumpărătorul va obține o nouă autorizație după amenajarea unei benzi de decelerare și 
a unei benzi de accelerare pentru accesul / ieșirea în/din stația de carburanți din DN2A. 
Urmare a prelungirii perioadei contractuale cu CNAIR, au rezultat următoarele costuri cu titlu de tarif de utilizare a 
zonei drumului aferent perioadei 01.01.2020 – 30.06.2020: 
- 989,41 lei – cv ff nr. CTASSDSL412000000093/28.01.2020 – tarif utilizare drum aferent perioadei 01.01.2020 – 
31.03.2020; 
- 998,70 lei - cv ff nr. CTASSDSL412000000159/02.04.2020 – tarif utilizare drum aferent perioadei 01.04.2020 – 
30.06.2020. 
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În acest sens, C.N.A.I.R. SA – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța a transmis Notificarea de plată nr. 
17724/08.05.2020 și Notificarea de plată nr. 23690/15.06.2020. 
Administratorul judiciar va supune aprobării Comitetului Creditorilor valorificarea bunurilor imobile aflate în averea 
debitoarei SC Petroserv SRL în procedura generală de insolvență, conform disp. art.  87 alin. (2) și (3) din Legea 
85/2014. 
V. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a prezidat şedinţa de 
desemnare a administratorului special al societății Petroserv SRL din data de 29.10.2020. Conform Procesului-verbal 
nr. 3739/29.10.2020, a fost desemnat în calitate de administrator special dl. Stoian M..  
VI. Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL este de 298 lei / lună (exclusiv TVA) și un procent de 1% 
din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA, conform Deciziei AJFP Ialomița publicată în BPI nr. 11730 din 
16.07.2020 și a Încheierii din data de 24.07.2020, pronunțată în dosarul nr. 1238/98/2019 de către Tribunalul Ialomița. 
Menționăm faptul că onorariul este în cuantum de 1.192 lei + TVA (24 iulie – 24 noiembrie 2020) și nu a fost achitat 
până la data prezentului raport de activitate. 
VII. Referitor la sumelor avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate 
de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a insolvenței, sunt în 
cuantum total de 598,30 lei, astfel: 

Nr. Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1323856 27.07.2020 20 

solicitare informații privind debitor - Adresa-Furnizare 
informații nr. 1323856/27.07.2020 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00006943 28.07.2020 15.00 lei Notificări către debitor și asociat 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00006944 28.07.2020 7.72 lei Somație administrator - predare arhivă contabilă 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00007117 31.07.2020 7.10 lei Adresă comunicare date Primăria Andrasesti 

5 
OMV Petrom Marketing 

SRL 
26 04.09.2020 230.01 lei 

deplasare Andrășești în vederea efectuării inventarierii și 
inspecției tehnice pentru evaluarea bunurilor 

6 
OMV Petrom Marketing 

SRL 
252 04.09.2020 100.04 lei 

deplasare Andrășești în vederea efectuării inventarierii și 
inspecției tehnice pentru evaluarea bunurilor 

7 Mol Romania P.P. SRL 57 05.09.2020 200.01 lei 
deplasare Andrășești în vederea efectuării inventarierii și 

inspecției tehnice pentru evaluarea bunurilor 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00008400 11.09.2020 10.70 lei Transmitere raport activitate către Trivunalul Ialomița 

9 C.N. Poșta Română SA DIV00010121 23.10.2020 7.72 lei 
comunicare somație nr. 3585/22.10.2020 către administratorul 

Stoian M. 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 

plata cheltuielilor de procedură  
598.30 lei 

 
VIII. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii generale de insolvență a debitoarei SC Petroserv SRL, valorificarea bunurilor din averea debitoarei, 
întocmirii tabelului definitiv de creanțe, precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute 
de disp. art. 58 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G. 


