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Depunere proces-verbal întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 2693 Data emiterii: 27.07.2021 

11. 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. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 comunică: Procesul-verbal al Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Petroserv SRL din data de 27.07.2021, ora 09:00, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 1 (una) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Petroserv SRL 

din data de 27.07.2021, ora 09:00 
Număr dosar 1238/98/2019; Tribunalul Ialomița, Secţia Civilă 
Judecător-sindic: Răceanu Daniela 
Temei juridic: art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Petroserv SRL 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, 
înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G., în calitate 
de lichidator judiciar al debitorului SC Petroserv SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu 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, numit 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, a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC Petroserv SRL în data de 27.07.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 27.07.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 03.08.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor SC Petroserv SRL din data de 27.07.2021, ora 09:00: 
(1). Avansarea de sume necesare pentru angajarea unui firme de specialitate pentru paza proprietății imobiliare 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, și a bunurilor mobile din averea debitorului Petroserv SRL, în vederea 
asigurării securității și conservării acestora. 
(2). Identificarea unei soluții în vederea asigurării securității și conservării proprietății imobiliare 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, și a bunurilor mobile din averea debitorului Petroserv SRL, în ipoteza respingerii 
punctului 1 de pe ordinea de zi. 
Desfăşurarea şedinţei Adunării Generale a Creditorilor: 
Președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor din data de 27.07.2021, ora 09:00 nu este legal 
convocată, nefiind nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de 48 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Național al Registrului Comerțului Convocatorul Adunării Generale a 
Creditorilor SC Petroserv SRL din data de 27.07.2021, ora 09:00 nr. 2566/19.07.2021 și cererea de publicare a acestuia 
nr. 2567/19.07.2021 în data de 20.07.2020 (retrimis și în data de 23.07.2021).  
Având în vedere faptul că, Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor SC Petroserv SRL din data de 27.07.2021, 
ora 09:00 nu a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență, nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de 48 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014, prin prezenta, președintele de ședință anulează convocarea ședinței Adunării Generale a 
Creditorilor SC Petroserv SRL din data de 27.07.2021, ora 09:00. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


