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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 2560 Din data de 16.07.2021 

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; 
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. 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, 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, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
privind debitorul SC Petroserv SRL, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 

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 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Petroserv SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Petroserv SRL nr. 2166/18.06.2021 pentru termenul lunar din data 
de 18.06.2021, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 10980/22.06.2021 şi afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-de-activitate-privind-debitorul-
Petroserv-SRL-termen-lunar-18.06.2021.pdf.  
2. Referitor la 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.  
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. 
La termenul de judecată din data de 15.12.2020, s-a dispus amânarea cauzei pentru termenul de judecată din data de 
09.02.2021, respectiv s-a dispus emiterea unei adrese către expertul numit în cauză D. L., prin care se aduce la 
cunoştinţă aspectul că, potrivit celor susţinute de administratorul statutar al societăţii reclamante, urmează să fie 
contactat în vederea predării documentelor contabile ale societăţii, în vederea efectuării expertizei dispusă în cauză. 



2 
 

Totodată, s-a dispus comunicarea către administratorul statutar al societăţii reclamante şi către administratorul judiciar 
al acesteia copii de pe notele depuse de expert. 
La data de 08.02.2021 expertul desemnat dl. David L. a depus la dosar o cerere prin care solicită acordarea unui nou 
termen pentru depunerea raportului de expertiză, respecitv conform discuţiilor telefonice cu administratorul special 
Stoian M. s-a stabilit că acesta urmează să prezinte actele solicitate şi documentele contabile pentru anii 2016 – 2018, în 
data de 08.02.2021 
Administratorul judiciar, a depus la dosarul cauzei precizări privind demersurile făcute către administratorul special dl. 
Stoian M., care a fost somat în repetate rânduri să predea administratorului judiciar arhiva contabilă şi documentele 
contabile, într-o formă care să permită efectuarea expertizei contabile 
Prin Încheierea de ședință din data de 09.02.2021, s-a dispus acordarea unui nou termen de judecată în data de 
29.03.2021, respectiv s-a dispus emiterea unei adrese către expertul numit în cauză, David L., pentru a efectua şi depune 
raportul de expertiză dispus în cauză. 
Totodată, judecătorul-sindic a dispus efectuarea unei adrese către Stoian M., administratorul statutar al societăţii 
reclamante, pentru a i se pune în vedere să depună toate documentele şi actele contabile pe anii 2016 – 2018 în vederea 
efectuării expertizei judiciare; în caz contrar, va fi amendat, cu atât mai mult cu cât şi în dosarul de insolvenţă a evitat 
acest lucru, inclusiv pentru împiedicarea efectuării expertizei. 
La termenul din data de 29.03.2021 instanţa a pus în discuţie decăderea reclamantei din proba cu expertiză judiciară, 
odată pentru neconsemnarea onorariului doamnei expert David L., iar în al doilea rând pentru faptul că doi experţi 
judiciari sunt în imposibilitatea efectuării raportului de expertiză, deşi au făcut eforturi substanţiale pentru a obţine 
actele de expertizat, iar ele au fost depuse într-o manieră total necorespunzătoare şi numai într-o mică parte, deşi 
obligaţia pretenţiilor revine celui ce reclamă, adică reclamantei. 
Prin Încheierea de ședință din data de 29.03.2021,  judecătorul-sindic a respins cererea de majorare a onorariului de 
expert formulată de primul expert judiciar, d-na Soreanu L.. Acordă termen la data de 26.04.2021, pentru când pune în 
vedere pârâtelor să formuleze un punct de vedere asupra cererii de suspendare a cauzei prin buna învoială a părţilor, pe 
care să îl înainteze la dosar cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată. 
Prin Sentința civilă nr. 502/2021 din data de 26.04.2021 pronunțată de Tribunalul Ialomița, Secția Civilă în dosarul nr. 
1406/98/2019, judecătorul-sindic a dispus: „Respinge, ca neîntemeiată acţiunea reclamantei S.C. Petroserv S.R.L. – în 
insolvenţă, în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională A Finanţelor Publice Ploieşti - Administratia 
Judeteana A Finantelor Publice Ialomita. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se 
depune la Tribunalul Ialomiţa”. 
Debitorul Petroserv SRL prin administratorul special Stoian M. a formulat Cerere de recurs împotriva Sentinței civile 
nr. 502/2021 din data de 26.04.2021 pronunțată de Tribunalul Ialomița, Secția Civilă în dosarul nr. 1406/98/2019, având 
în vedere faptul că, organele de inspecție fiscală nu au procedat la reverificarea obligațiilor sociale, conform solicitării 
formulate de administratorul Stoain M. 
Până în prezent, nu a fost stabilit primul termen de judecată a cererii de recurs. 
Conform dispozițiilor Curții de Apel București, Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal, lichidatorul judiciar 
a depus la dosarul nr. 1406/98/2019 dovada calității semnatarului cererii de recurs – administratorul special dl. Stoian 
M., respectiv adresa privind mandatarea acestuia în vederea susținerii recursului. 
3. Referitor la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 31.05.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 07.06.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi: 
„(1). Aprobarea valorificării în bloc a proprietății imobiliare 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: C1-clădire P+1 în suprafață construită de 148,43 mp, C2-service 
auto în suprafață construită de 132,56 mp, C3-chiosc în suprafață construită de 34,85 mp, C4-cabină benzinărie P+1 în 
suprafață construită de 27,35 mp, C5-pompe benzină în suprafață construită de 5,76 mp și C6-rezervor carburanți în 
suprafață construită de 70 mp. 
(2). Aprobarea tipului de vânzare a proprietății imobiliare 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: C1-clădire P+1 în suprafață construită de 148,43 mp, C2-service 
auto în suprafață construită de 132,56 mp, C3-chiosc în suprafață construită de 34,85 mp, C4-cabină benzinărie P+1 în 
suprafață construită de 27,35 mp, C5-pompe benzină în suprafață construită de 5,76 mp și C6-rezervor carburanți în 
suprafață construită de 70 mp, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula 
licitaţiei competitive în paşi urcători. 
(3). Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a 
proprietății imobiliare 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: C1-clădire P+1 în suprafață construită de 148,43 mp, C2-service auto în suprafață construită de 
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132,56 mp, C3-chiosc în suprafață construită de 34,85 mp, C4-cabină benzinărie P+1 în suprafață construită de 27,35 
mp, C5-pompe benzină în suprafață construită de 5,76 mp și C6-rezervor carburanți în suprafață construită de 70 mp. 
* 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”. 
Conform Procesului-verbal nr. 1937/07.06.2021, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 11,7049% din totalul creanțelor cu drept 
de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Petroserv SRL nr. 
4184/07.12.2020 publicat în BPI nr. 21048/10.12.2020, președintele de ședință a constatat că Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Petroserv SRL din data de 07.06.2021, ora 09:00 se află în imposibilitate de a adopta o decizie.  
Procesul-verbal nr. 1937/07.06.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Petroserv SRL din data de 
07.06.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 10150/08.06.2021 (dovezi depuse la dosarul 
cauzei). 
Lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Petroserv SRL în data 
de 15.06.2021, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu aceeași ordine de zi. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 15.06.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 22.06.2021, la ora 10:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Petroserv SRL din data de 15.06.2021, ora 10:00 a fost 
publicat în BPI nr. 10216/09.06.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-15.06.2021-si-
22.06.2021-privind-SC-Petroserv-SRL.pdf - extras BPI nr. 10216/09.06.2021 anexat procesului-verbal nr. 
2115/15.06.2021 depus la dosarul cauzei. 
Conform Procesului-verbal nr. 2115/15.06.2021, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, întrucât nu a fost prezent/ nu a 
comunicat vot niciun creditor cu drept de vot înscris în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
SC Petroserv SRL nr. 4184/07.12.2020 publicat în BPI nr. 21048/10.12.2020, președintele de ședință a constatat că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Petroserv SRL din data de 15.06.2021, ora 10:00 se află în imposibilitate 
de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 2115/15.06.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Petroserv SRL din data de 
15.06.2021, ora 10:00, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 10758/16.06.2021 (dovezi depuse la dosarul 
cauzei).   
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 15.06.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 22.06.2021, la ora 10:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Conform Procesului-verbal nr. 2197/22.06.2021, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, întrucât nu a fost prezent/ nu a 
comunicat vot niciun creditor cu drept de vot înscris în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
SC Petroserv SRL nr. 4184/07.12.2020 publicat în BPI nr. 21048/10.12.2020, președintele de ședință constată că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Petroserv SRL din data de 22.06.2021, ora 10:00 se află în imposibilitate 
de a adopta o decizie.. 
Procesul-verbal nr. 2197/22.06.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Petroserv SRL din data de 
22.06.2021, ora 10:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 11069/23.06.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Proces-verbal-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-din-data-de-22.06.2021-ora-10.00.pdf.  
Lichidatorul judiciar va proceda la reconvocarea unei alte ședințe a Adunării Generale a Creditorilor (a V-a ședință), 
respectiv în cazul lipsei de cvorum a creditorilor și neaprobării regulamentului de valorificare, subscrisa va solicita 
judecătorului-sindic aprobarea vânzării bunurilor din averea debitorului Petroserv SRL prin licitație publică, potrivit 
Codului de procedură civilă, conform disp. art. 156 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidatorul judiciar a procedat la organizarea de selecții de oferte de servicii de pază (pază umană sau supraveghere 
video cu dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă) pentru asigurarea 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, prin publicarea unui anunț în ziarul de largă circulație 
Național din data de 08.06.2021.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, la biroul lichidatorului judiciar nu a fost înregistrată nicio ofertă 
de servicii de pază. 
4. Referitor la dosarul nr. 1238/98/2019/a2 
Prin Sentința civilă nr. 771/2021 din data de 11.06.2021 pronunțată de Tribunalul Ialomița, Secția Civilă în dosarul nr. 
1238/98/2019/a2, judecătorul-sindic a dispus: „Admite contestaţia formulată de C.I.I. Enache M. M. (date) împotriva 
tabelului suplimentar de creanţe nr. 1611/12.05.2021 întocmit de lichidatorul judiciar al debitoarei S.C. Petroserv 
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S.R.L., publicat în B.P.I. nr. 8549/14.05.2021. Dispune înscrierea în tabelul suplimentar de creanţe a creanţei 
contestatoarei C.I.I. Enache M. M. în cuantum de 11.609,53 lei la cauza de preferinţă la distribuire prev. de dispoziţiile 
art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014”. 
Lichidatorul judiciar a procedat la actualizarea tabelului suplimentar de creanțe, de îndată ce i s-a comunicat Sentința 
civilă nr. 771/2021 din data de 11.06.2021 pronunțată de Tribunalul Ialomița, Secția Civilă în dosarul nr. 
1238/98/2019/a2, respectiv a întocmit Tabelul suplimentar actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
SC Petroserv SRL nr. 2337/01.07.2021 acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 11741/05.07.2021 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Tabel-
suplimentar-actualizat-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Petroserv-SRL.pdf.  
5. Referitor la disp. art. 146 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere faptul că, nu au fost formulate contestații împotriva tabelului suplimentar de creanțe, în temeiul disp. 
art. 146 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Petroserv SRL nr. 2467/12.07.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 12145/12.07.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/07/Tabel-definitiv-consolidat-de-creante-intocmit-impotriva-SC-Petroserv-SRL.pdf. 
6. Referitor la Contractul de utilizare a drumului nr. B8/2013 încheiat cu Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere SA prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța 
Conform Adresei nr. 16785/07.04.2021 emisă de C.N.A.I.R. SA prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri 
Constanța, Contractul de utilizare a drumului nr. B8/2013 încheiat de către debitorul Petroserv SRL este considerat 
reziliat de drept, începând cu data de 02.04.2021, conform prevederilor capitolului IX art. 12 alin. (1) lit. c) din 
contractul de utilizare a zonei drumului. (dovada anexată raportului de activitate nr. 1706/18.05.2021) 
De asemenea, prin Adresa nr. 16785/07.04.2021 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere prin 
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța a solicitat efectuarea lucrărilor de desființare acces situat în zona 
drumului național DN 2A km 43+277 stânga și restabiliea continuității elementelor geometrice în zona drumului 
deschis circulației publice, având în vedere obligația stabilită în sarcina debitorului Petroserv SRL prin disp. art. 12 alin. 
(6) din Contractul de utilizare a drumului nr. B8/2013 încheiat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere SA prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, respectiv disp. Ordonanței nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, respectiv încheierea unui proces-verbal de teren cu responabilul UZD din cadrul Secția Drumuri 
Naționale Slobozia ulterior terminării lucrărilor de desființare acces. 
La data prezentei, în averea debitorului Petroserv SRL – în faliment nu există disponibilități bănești, astfel că, 
lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a da curs solicitărilor comunicate prin  adresa nr. 16785/07.04.2021, 
respectiv efectuarea lucrărilor de desființare acces situat în zona drumului național DN 2A km 43+277 stânga și 
restabilirii continuității elementelor geometrice în zona drumului deschis circulației publice, având în vedere obligația 
stabilită prin disp. art. 12 alin. (6) din Contractul de utilizare a drumului nr. B8/2013 încheiat cu Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, respectiv disp. 
Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 
Conform Procesului-verbal nr. 1536/07.05.2021 publicat în BPI nr. 8118/10.05.2021 al Adunarea Generală a 
Creditorilor debitoarei SC Petroserv SRL din data de 07.05.2021, ora 10:00, Adunarea Generală a Creditorilor nu 
avansează sumele necesare în vederea efectuării lucrărilor de desființare acces situat în zona drumului național DN 2A 
km 43+277 stânga și restabilirii continuității elementelor geometrice în zona drumului deschis circulației publice, având 
în vedere obligația stabilită în sarcina debitorului Petroserv SRL prin disp. art. 12 alin. (6) din Contractul de utilizare a 
drumului nr. B8/2013 încheiat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Direcția 
Regională de Drumuri și Poduri Constanța, respectiv disp. Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 
Având în vedere faptul că, 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, se 
află în proprietatea persoanei fizice Stoian M. (având calitatea de administrator special), lichidatorul judiciar a 
comunicat Somația nr. 1474/04.05.2021 către dl. Stoian M. (transmisă prin poștă la adresa de domiciliu, cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39865650908), prin care a solicitat acestuia, în calitate de proprietar al 
terenului, să procedeze la efectuarea lucrărilor necesare în vederea desființării acces situat în zona drumului național 
DN 2A km 43+277 stânga și restabilirii continuității elementelor geometrice în zona drumului deschis circulației 
publice, având în vedere disp. art. 12 alin. (6) din Contractul de utilizare a drumului nr. B8/2013 încheiat cu Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, 
respectiv disp. Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. (dovada anexată raportului de activitate nr. 
1706/18.05.2021) 
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 1497/05.05.2021 către Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere SA prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța (transmisă prin e-mail), prin care a 
notificat cu privire la inexistența în averea debitorului a disponibilităților bănești necesare în vederea efectuării 
lucrărilor de desființare acces situat în zona drumului național DN 2A km 43+277 stânga și restabilirii continuității 
elementelor geometrice în zona drumului deschis circulației publice, respectiv a notificat cu privire la proprietarul 
terenului. (dovada anexată raportului de activitate nr. 1706/18.05.2021) 
De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 1538/07.05.2021 către Secția Drumuri Naționale Slobozia 
(transmisă prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire), prin care a comunicat următoarele: (dovada anexată 
raportului de activitate nr. 1706/18.05.2021) 
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- La data prezentei, în averea debitorului Petroserv SRL – în faliment nu există disponibilități bănești, astfel că, 
lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a da curs solicitărilor comunicate prin  adresa nr. 16785/07.04.2021, 
respectiv efectuarea lucrărilor de desființare acces situat în zona drumului național DN 2A km 43+277 stânga și 
restabilirii continuității elementelor geometrice în zona drumului deschis circulației publice, având în vedere obligația 
stabilită prin disp. art. 12 alin. (6) din Contractul de utilizare a drumului nr. B8/2013 încheiat cu Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, respectiv disp. 
Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.  
- Conform Procesului-verbal nr. 1536/07.05.2021 Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Petroserv SRL din 
data de 07.05.2021, ora 10:00 a hotărât: Cu o majoritate de 85,0879% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în 
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Petroserv SRL nr. 4184/07.12.2020 publicat în BPI 
nr. 21048/10.12.2020 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat 
voturi), Adunarea Generală a Creditorilor nu avansează sumele necesare în vederea efectuării lucrărilor de desființare 
acces situat în zona drumului național DN 2A km 43+277 stânga și restabilirii continuității elementelor geometrice în 
zona drumului deschis circulației publice, având în vedere obligația stabilită în sarcina debitorului Petroserv SRL prin 
disp. art. 12 alin. (6) din Contractul de utilizare a drumului nr. B8/2013 încheiat cu Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, respectiv disp. 
Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.  
- Conform disp. art. 46 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor: „În cazul 
nerespectării acestui termen, administratorul drumului poate desființa lucrările prevăzute la alin. (1) sau poate închide 
căile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu 
reglementările în vigoare”. 
- Bunul imobil din averea debitorului Petroserv SRL reprezentând proprietatea imobiliară situată în sat Orboești, 
Comuna Adrășești, jud. Ialomița, nr. cadastral 233 înscrisă în Carte Funciară nr. 4 localitatea Adrășești, Sat Orboești, 
urmează a fi expusă pe piață în vederea valorificării prin organizarea de licitații publice. Apreciem faptul că, viitorul 
proprietar al bunului imobil din averea debitorului Petroserv SRL, în vederea exploatării proprietății imobiliare în 
scopuri economice, va fi nevoit să încheie un contract de utilizare a drumului național DN 2A km 43+277 stânga. 
- Astfel, în situația în care apreciați că este imposibilă amânarea îndeplinirii obligației stabilite în sarcina debitorului 
Petroserv SRL cu privire la desființarea accesului situat în zona drumului național DN 2A km 43+277 stânga și 
restabilirii continuității elementelor geometrice în zona drumului deschis circulației publice, vă rugăm respectuos să 
procedați la aplicarea disp. art. 46 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Secția Drumuri Naționale Slobozia  nu a comunicat niciun 
răspuns cu privire la adresa nr. 1538/07.05.2021. 
7. Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Onorariul administratorului 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 administratorului judiciar aferent perioadei 24.07.2020 – 19.03.2021 este în valoare 
totală de 2.836,96 lei inclusiv TVA și nu a fost achitat până la data prezentului raport de activitate. 
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 hotărârii Adunării Generale a Creditorilor debitorului 
Petroserv SRL din data de 27.04.2021, ora 09:00 consemnată în Procesul-verbal nr. 1409/27.04.2021 publicat în BPI nr. 
7545/28.04.2021. 
Menționăm faptul că, onorariul lichidatorului judiciar aferent perioadei 20.03.2021 – 20.07.2021 este în valoare totală 
de 1.418,48 lei inclusiv TVA (298 lei (exclusiv TVA) * 4 luni) și nu a fost achitat până la data prezentului raport de 
activitate. 
8. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de faliment, sunt în cuantum total de 791.82 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 
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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. 

10 SC Olimpiq Media SRL PBL 24621 07.04.2021 60.33 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment 

a debitorului în ziarul Național din data de 
07.04.2021 

11 C. N. Poșta Română 
S.A. 

CNPRCOMaaa 
4033917 07.04.2021 71.00 lei 

comunicare notificări privind intrarea în 
faliment a debitorului către creditori, debitor și 

administratorul special 

12 
C. N. Poșta Română 

S.A. 
DIV00004322 04.05.2021 8.20 lei 

Comunicare somație către Stoian M. 

13 
C. N. Poșta Română 

S.A. 
DIV00004502 10.05.2021 8.20 lei Comunicare adresă către SDN Slobozia 

14 SC Olimpiq Media SRL PBL 25829 08.06.2021 45.79 Publicare anunț privind selecție oferte servicii 
de pază în ziarul Național din data de 

08.06.2021 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul 

judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
791.82 lei 

9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii de faliment a debitorului SC Petroserv SRL, valorificarea bunurilor din averea debitorului, precum și pentru 
îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


