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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2560 din data de 18.08.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1238/98/2019; Tribunal Ialomița, Secţia Civilă;  

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod postal: 920030, judetul Ialomita; 

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 Încherii din 24.07.2020 pronunțată în dosarul nr. 1238/98/2019 de către Tribunalul Ialomița, Secţia Civilă, 

comunică: Raport lunar de activitate privind debitorul SC PETROSERV SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raport lunar de activitate privind debitorul SC PETROSERV SRL 

Număr dosar 1238/98/2019; Tribunalul Ialomița, Secţia Civilă. 

Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC PETROSERV SRL. 

I. Referitor la disp. art. 57 din Legea nr. 85/2014 

Prin Încheierea din data de 24.07.2020 pronunțată în dosarul nr. 1238/98/2019 de către Tribunalul Ialomița, Secția 

Civilă, judecătorul-sindic a admis cererea de confirmare a lichidatorului judiciar formulată de creditorul Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ialomița prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița și, pe cale 

de consecință numește pe subscrisa practician în insolvență Consultant Insolvență SPRL în calitate de administrator 

definitiv în procedura generală de insolvență a debitorului SC PETROSERV SRL. 

II. Referitor la disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014  

În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a procedat la comunicarea următoarelor notificări: 

-a comunicat prin e-mail notificarea nr. 2243/27.07.2020 către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Ialomița în vederea efectuării mențiunii corespunzătoare. 

-a comunicat notificarea nr. 2245/27.07.2020 către fostul administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de 

Insolvenţă Marilena-Mariana Enache, prin e-mail, solicitând predrea în format de hârtie precum și electronic, pe adresa 

menționată în antet, respectiv pe adresa de mail office@consultant-insolventa.ro, toate documentele privind procedura 

de insolvență deschisă față de debitorul SC PETROSERV SRL – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, 

conform dispozițiilor instanței din Încheierea din data de 24.07.2020 pronunțată în dosarul nr. 1238/98/2019 aflat pe 

rolul Tribunalului Ialomița. 

Menționăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul administrator judiciar a răspuns 

solicitărilor subscrisei, urmând ca predarea-primirea să se efectueze după data de 17.08.2020.  

-În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a comunicat notificarea nr. 2242/22.07.2020 către debitorul 

SC PETROSERV SRL la adresa sediului social din Sat Orboeşti, Comuna Andrăşeşti, Com. Andrăsesti, jud. Ialomița 

prin poștă cu confirmare de primire. 

De asemenea, prin intermediul notificării, în temeiul art. 82 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a solicitat 

toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de debitor, respectiv i-au fost aduse la cunoștință 

prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014: ,,(1) De la data deschiderii procedurii SE SUSPENDĂ de drept toate 

acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii 

debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea 

cererilor de admitere a creanţelor.[…]”, precum și prevederile art. 83 alin. (2) și (3) din Legea 85/2014. 

-Somația nr. 2241/22.07.2020 a fost comunicată dlui STOIAN M., în calitate de asociat și administrator al SC 

PETROSERV SRL – în insolvență, la adresa sediulUI social din Sat Orboeşti, Comuna Andrăşeşti, Com. Andrăsesti, 

jud. Ialomița, prin poștă cu confirmare de primire. 

Prin intermediul somației administratorul judiciar a solicitat administratorului societar să procedeze la predarea în cel 

mai scurt timp posibil, a arhivei contabile a debitoarei SC PETROSERV SRL, precum și a tuturor bunurilor și 

disponibilităților bănești aflate în averea debitoarei, în vederea inventarierii acestora, conform disp. art. 101 din Legea 

nr. 85/2014. 

Nefiindu-i predate documente până la data prezentului raport, administratorul judiciar a procedat la cercetarea actelor 

publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 

III. Referitor la pasivul debitoarei  

Conform Tabelului definitiv consolidat de creanțe publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 

15321/13.08.2018, pasivul debitoarei SC PETROSERVSRL este în cuantum total de 491.986,31 lei, constituit din 

următoarele creanțe: 

 Creanță garantată rang I, admisă în temeiul art. 159 pct. (3) coroborat cu art. 103 din Legea nr. 85/2014 a creditorului 

PATRIA BANK SA – 581.364,26 lei, urmând a fi ajustată în conformitate cu disp. art. 103 din Legea 85/2014, după 

evaluarea bunurilor care fac obiectul garanțiilor; 
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 Creanță garantată cu ipotecă legală rang II, admisă în temeiul art. 159 pct. (3) coroborat cu art. 102 alin. 4 și 8 indice 

1 și art. 103 din Legea nr. 85/2014 a creditorului D.G.R.F.P. Ploiești prin A.J.F.P. Slobozia – 32.706,00 lei, urmând a 

fi ajustată în conformitate cu disp. art. 103 din Legea 85/2014, după întocmirea raportului de evaluare; 

 Creanță bugetară, admisă în temeiul art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 a creditorului C.N.A.I.R. prin Direcția 

Regională de Drumuri și Poduri Constanța – 13.984,06 lei; 

 Creanță bugetară, admisă în temeiul art. 161 pct. (5) coroborat cu art. 102 alin. 4 și 8 indice 1 din Legea nr. 85/2014 a 

creditorului D.G.R.F.P. Ploiești prin A.J.F.P. Slobozia – 4.193.465,00 lei, creanță contestată de debitoare, fiind 

înscrisă sub condiție rezolutorie în raport de soluția care se va pronunța în dosarul 1406/98/2019, aflat pe rolul 

Tribunalului Ialomița; 

 Creanță bugetară, admisă în temeiul art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 a creditorului Comuna Andrășești – 

38.339,00 lei,; 

 Creanță chirografară, admisă în temeiul art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 a creditorului British American 

Tobacco Romania Trading SRL – 19.154,43 lei; 

 Creanță chirografară, admisă în temeiul art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 a creditorului GasPeco L&D SA – 

1.682,13 lei; 

 Creanță chirografară, admisă în temeiul art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 a creditorului OMV PETROM 

MARKETING SRL – 87.963,75 lei; 

 Creanță chirografară, admisă în temeiul art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 a creditorului Invest Capital LTD 

Malta – 2.238,60 lei. 

IV. Referitor la activul debitoarei 

Administratorul judiciar a transmis următoarele adrese în vederea efectuării inventarierii debitoarei: 

-Adresa nr. 2381 din 05.08.2020 către Oficiul de Cadastru Și Publicitate Imobiliară Ialomița, prin intermediul căreia a 

solicitat informații cu privire la situația bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei SC PETROSERV SRL; 

-Adresa nr. 2259 din 28.07.2020 către PRIMĂRIA ANDRASESTI prin poștă cu confirmare de primire, prin 

intermediul căreia a solicitat informații cu privire la situația bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul debitoarei 

SC PETROSERV SRL. 

Menționăm faptul că până la data prezentului raport de activitate administratorul judiciar nu primit răspuns la 

solicitările efectuate. 

Conform Conform Procesului verbal de inventariere din 30.01.2020, depus la dosarul cauzei de către fostul 

administrator judiciar, au fost identificate următoarele bunuri: 

- BUNURI IMOBILE: 

 C1 – spațiu comercial – P+1; 

 C2 – service auto – actual motel; 

 C3 – chioșc; 

 C4 – benzinărie – birou; 

 C5 – 3 pompe combustibil ADAST; 

 C6 – 3 rezervoare carburanți (bazine combustibil). 

- BUNURI MOBILE: 

 Calculator – 2buc; 

 Imprimantă – 2buc; 

 Sistem transfer date; 

 Raft prezentare – 8 buc; 

 Vitrine frigorifice – 3 buc; 

 Birou – 3 buc; 

 Automat cafea; 

 Sistem supraveghere video; 

 Centrală termică; 

 Chiuvetă; 

 Corp măsură standard combustibil; 

 Scaune rotative – 5 buc; 

 Paturi – 10 buc; 

 Televizor – 4 buc; 

 Noptiera – 8 buc; 

 Dulap – 4 buc; 

 Masă – 4 buc; 

 Aparat aer condiționat – 1 buc; 

 Casă de marcat. 

Bunurile imobile sunt grevate de ipotecă în favoarea creditorilor Patria Bank SA și AJFP Ialomița. 

Conform raportului de activitate publicat în BPI nr. 5293 din 18.03.2020, atât bunurile imobile cât și cele mobile au 

rămas în custodia administratorului societății debitoare, conform Procesului verbal de custodie din 30.01.2020. 

V. Referitor la evaluarea bunurilor aflate în averea debitoarei 
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Conform dispozițiilor instanței, în cauză a fost desemnat expert evaluator dl. Zainea M. pentru a proceda la evaluarea 

bunurilor din averea debitoarei. 

Astfel, administratorul judiciar a procedat la notificarea acestuia cu privire la prezentarea stadiului efectuării raportului 

de expertiză. 

Expertul evaluator a transmis administratorului judiciar faptul că este în așteptarea documentelor solicitate, precum și a 

efectuării inspecției bunurilor. 

Pe cale de consecință, administratorul judiciar va proceda la organizarea unei întâlniri în vederea reinventarierii 

bunurilor debitoarei precum și a inspecției tehnice, în perioada imediat următoare lunii august. 

 V. Referitor la situația financiară a debitoarei PETROSERVSRL 

Lichidatorul judiciar a procedat la analiza datelor financiare aferente debitorului SC PETROSERV SRL pentru anul 

2019, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice în data de 25.01.2020, identificând următoarea situație 

financiară: 
DENUMIRE INDICATORI   

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 297848 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 1111652 

Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, 
semifabricate, produse finite, marfuri etc.) 

933581 

Creante 9792 

Casa si conturi la banci 168279 

CHELTUIELI IN AVANS - 

DATORII 867615 

VENITURI IN AVANS - 

PROVIZIOANE - 

CAPITALURI - TOTAL, din care: 541885 

Capital subscris varsat 263600 

Cifra de afaceri neta - 

VENITURI TOTALE 0 

CHELTUIELI TOTALE 40 

Profitul sau pierderea brut(a)   

-Profit 0 

-Pierdere 40 

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar   

-Profit 0 

-Pierdere 40 

Numar mediu de salariati - 

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN 
Comert cu amanuntul al 
carburantilor pentru autovehicule 

in magazine specializate 

Se observă astfel faptul că pe parcursul anului 2019 debitoarea SC PETROSERV SRL nu a avut activitate, realizând 

doar cheltuieli în cuantum de 40 lei. 

9. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în  cuantum 

de 29,82 lei. 

10. 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, 

precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014. 

Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G. 


