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Notificare privind intrarea în faliment în procedura generală 
Nr.: 1077 Data emiterii: 01.04.2021 

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.  
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. 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 Petroserv SRL, conform 
Hotărârii intermediare nr. 299 F din data de 19.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 1238/98/2019 de către Tribunalul 
Ialomița, Secția Civilă, în temeiul art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă notifică: 
Intrarea în faliment în procedura generală a societății debitoare SC Petroserv SRL, cu sediul social în Sat Orboeşti, 
Comuna Andrăşeşti, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. 
J21/1032/1994, având CUI 6671951, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. c) și lit. B din Legea nr. 85/2014, prin 
Hotărârea intermediară nr. 299 F din data de 19.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 1238/98/2019 de către Tribunalul 
Ialomița, Secția Civilă. 
În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare Petroserv SRL, respectiv 
ridicarea dreptului de administrare al debitoarei de către administratorul Stoian M. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost numit în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
Petroserv SRL practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL, cu un onorariu lunar de 298 lei exclusiv TVA și 
un onorariu de succes de 1% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor. 
6. Notificăm debitorul Petroserv SRL prin administratorul special Stoian M. să procedeze de urgență la predarea 
gestiunii societății debitoare către lichidatorul judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL, precum şi a listei 
prevăzută de art. 145 lit. e) din Legea nr. 85/2014. 
7. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței este la data de 20.04.2021. 
Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 
12.05.2021. 
Termenul de formulare și depunere la tribunal a contestațiilor împotriva tabelului suplimentar de creanțe este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe. 
Termenul pentru soluționarea contestațiilor și întocmirea tabelului definitiv consolidat de creanțe este la data de 
11.06.2021. 
Termenul de control pentru analiza activității lichidatorului judiciar este la data de 11.06.2021. 
8. Adunarea Generală a Creditorilor: prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Petroserv SRL va 
avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 
20.04.2021, ora 09:00, având ca ordine de zi: 
(1). Confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului Petroserv SRL societatea de practicieni în insolvență 
Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, având CUI 
31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, desemnată de judecătorul-sindic prin Hotărârea intermediară nr. 299 F 
din data de 19.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 1238/98/2019 de către Tribunalul Ialomița, Secția Civilă. 
(2). Aprobarea onorariului lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constând din: un onorariu lunar de 298 
lei (exclusiv TVA) și un onorariu de succes de 1% (exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor debitorului 
Petroserv SRL. 
(3). Aprobarea Raportului de evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de Cerved Property Services SA,  privind 
proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, situată în sat Orboești, Comuna 
Adrășești, jud. Ialomița, nr. cadastral 233 înscrisă în Carte Funciară nr. 4 localitatea Adrășești, Sat Orboești, constituită 
din 6 construcții reprezentând o fostă stație de carburanți și o clădire nivel P+1 cu funcțiunea de motel, în suprafață 
totală de 418,95 mp, având valorea de piață de 101.000 EURO.  
* Terenul în suprafață de 4.099,68 mp, aferent proprietății imobiliare situate în sat Orboești, Comuna Adrășești, jud. 
Ialomița, nr. cadastral 233 înscrisă în Carte Funciară nr. 4 localitatea Adrășești, Sat Orboești, nu se află în proprietatea 
debitorului Petroserv SRL, acesta fiind deținut de persoana fizică Stoian M. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 20.04.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 27.04.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Conform disp. art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor va fi depus de 
către lichidatorul judiciar la dosarul cauzei și transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, în termen 
de două zile de la data adunării creditorilor.  
Hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au 
votat împotriva luării hotărârii respective și au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum și 
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la cererea creditorilor care au lipsit motivat de la ședința adunării creditorilor sau ale căror voturi nu au fost consemnate 
în procesul-verbal întocmit, în termen de 5 zile de la data publicării în BPI a procesului-verbal al adunării creditorilor. 

Informații suplimentare: 
- În vederea înscrierii creanței în tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului, este necesar să se 
completeze şi să se transmită la Tribunalul Ialomița, Secția Civilă „Cererea de înscriere a creanţei născute în cursul 
procedurii” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
nr. 85/2014. 
- Cererea de înscriere a creanţei născute în cursul procedurii în tabelul suplimentar de creanțe va fi însoţită de toate 
documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.  
- Actele de procedură se impun a fi depuse cu respectarea multiplului exemplar, iar actele cu caracter litigios – 
contestații, obiecțiuni, se impune a fi comunicate și în format electronic, împreună cu încă un exemplar în format 
scriptic. 
- Cererea de înscriere a creanţei născute în cursul procedurii şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosarul 
cauzei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu 
menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă la adresa – 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; sau prin e-mail: office@consultant-insolventa.ro sau 
george.popescu@consultant-insolventa.ro.  
-  Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Sancțiunea nedepunerii dovezii 
plății acesteia – anularea cererii. 
- Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunărilor creditorilor prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în 
cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot 
vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic 
căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate 
prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.  
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii generale a insolvenței se suspendă toate acţiunile judiciare 
sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014). 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


