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Tabel suplimentar actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
Nr.: 2337 Din data de 01.07.2021 

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, conform dispozițiilor judecătorului-sindic pronunțate prin Sentința civilă nr. 771 F din data de 
11.06.2021 în dosarul nr. 1238/98/2019/a2 de Tribunalul Ialomița, Secția Civilă comunică: Tabelul suplimentar 
actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Petroserv SRL, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Tabel suplimentar actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Petroserv SRL 

Grupa 1, art. 159 alin. (1) pct. (1) din Legea nr. 85/2014 
  

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 

Cabinet 
Individual de 

Insolvență 
Enache M. M. 

Constanța, str. 
Traian, nr. 68, et. 2, 

cam. 2, RFO 
1B2077, CUI 

27509007 

11,609.53 
lei 

11,609.53 
lei 

100.00% 70.486% 

Creanță admisă cu ordinea de preferință 
prev. de art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea 

nr. 85/2014, conform dispozițiilor 
judecătorului-sindic pronunțate prin 
Sentința civilă nr. 771 F din data de 

11.06.2021 în dosarul nr. 1238/98/2019/a2 
de Tribunalul Ialomița, Secția Civilă. 

Creanța reprezintă onorariul 
administratorului judiciar provizoriu 

stabilit prin Încheierea de ședință din data 
de 24.07.2020 pronunțată în dosarul nr. 

1238/98/2019 de către Tribunalul Ialomița, 
Secția Civilă, în valoare de 11.274,33 lei și 

cheltuieli de procedură în valoare de 
335,20 lei.  

 

Total Grupa 1 - Creanțe cu ordinea de 
preferință prevăzută de art. 159 alin. (1) 

pct. 1 din Legea nr. 85/2014 

11,609.53 
lei 

11,609.53 
lei 

100.00% 70.486% 
 

Grupa 2, art. 159 alin. (1) pct. (3) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe garantate născute după data deschiderii procedurii generale a insolvenței 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 Patria Bank SA 

București, Sector 2, 
Șoseaua Pipera, nr. 
42, Clădirea Global 

Worth Plaza, 
Etajele 8 și 10, 
având număr de 

ordine la Registrul 
Comerțului 

J40/9252/2016, CUI 
RO 11447021 și 

număr de 
înregistrare în 

Registrul Bancar 
RB-PJR-32-045-

/15.07.1999 

81,959.55 
lei 

81,959.55 
lei 

0.00% 0.000% 

Creanță înscrisă sub condiție până la 
valorificarea bunului imobil garantat în 
favoarea creditorului Patria Bank SA – 
construcțiile C1-C6, având CF nr. 4 a 

Comunei Adrășești și nr. cadastral 233; 
respectiv până la valorificarea bunurilor 

mobile – 3 pompe de distribuție carburanți, 
din care o pompă de benzină cu recuperare 
vapori seria 802/2009 marca ADAST și 2 

pompe motorină cu seriile 047 și 049/1995 
și rezervoare carburanți cu manta simplă, 
conform art. 103 coroborat cu disp. art. 80 

alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

 

Total Grupa 2 - Creanţe garantate 
născute după data deschiderii 

procedurii generale a insolvenței 

81,959.55 
lei 

81,959.55 
lei 

0.00% 0.000% 
 

        Grupa 3, art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 - Creanțe bugetare născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 



2 
 

1 

C.N.A.I.R. SA 
(fosta 

C.N.A.D.N.R. 
SA) prin 
Direcția 

Regională de 
Drumuri și 

Poduri 
Constanța 

Municipiul 
Constanța, str. 

Prelungirea Traian, 
fără număr, CUI 

16054368, 
înmatriculată în 

Registrul 
Comerțului sub nr. 

J40/552/2004 

4,861.17 
lei 

4,861.17 
lei 

100.00% 29.514% 

Creanță bugetară reprezentând tarif de 
utilizare a zonei drumului aferent perioadei 
01.01.2021 – 18.03.2021, emisă în temeiul 
Contractului de utilizare a zonei drumului 

nr. B8/2013 

 

Total Grupa 3 - Creanțe bugetare 
născute după data deschiderii 

procedurii generale de insolvență 

4,861.17 
lei 

4,861.17 
lei 

100.00% 29.514% 
 

        

Grupa 4, art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 - Creanțe chirografare născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 

Gaspeco L&D 
SA (fosta SC 
Petrom LPG 

SA, fosta Shell 
Gas Romania 

SA) 

București, Sector 1, 
Calea Floreasca, nr. 
28-30, având număr 

de ordine în 
Registrul 

Comerțului 
București 

J40/8731/11.07.201
3, CIF 8037897 

15,777.92 
lei 

0.00 lei 0.00% 0.000% 

Creanță respinsă - suma de  1.682,13 lei 
este înscrisă în Tabelul definitiv de creanțe 

nr. 4184/07.12.2020 publicat în BPI nr. 
21048/10.12.2020, iar suma de 14.045,79 
lei reprezentând penalități contractuale în 

cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de 
întârziere, calculate de la data scadenței 

obligației de plată - 15.09.2016 și până la 
data de 12.04.2021 și 50 lei reprezentând 

cheltuieli de judecată – creanța 
reprezentând penalități contractuale 

calculate până la data deschiderii procedurii 
generale de insolvență este tardiv solicitată, 

aceasta nefiind solicitată prin Cererea de 
înscriere a creanței în tabelul preliminar 

formulată de creditorul Gaspeco L&D SA, 
înregistrată la dosarul cauzei în data de 

23.01.2020, respectiv creanța reprezentând 
penalități contractuale calculate în cursul 

procedurii generale de insolvență, nu poate 
fi admisă în tabelul de creanțe, conform 

disp. art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

 

Total Grupa 4 - Creanțe chirografare 
născute după data deschiderii 

procedurii generale de insolvență 

15,777.92 
lei 

0.00 lei 0.00% 
0.000% 

 

        

 
Total General 

114,208.17 
lei 

98,430.25 
lei  

100.000% 
 

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


