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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1587 Din data de 14.04.2022 
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: 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 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 de activitate cu privire la 
ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Petroserv SRL din data de 21.04.2022 ora 09:00, în anexă, 
în număr de 6 (șase) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Petroserv SRL  

din data de 21.04.2022 ora 09:00 

*În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 
21.04.2022, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 28.04.2022, ora 09:00,  

la sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi 
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: Petroserv SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 21.04.2022, ora 09:00 și 28.04.2022, ora 09:00 este:  
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării în bloc a 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: 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, și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, la prețurile 
de 70% și 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare.  
((2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării în bloc a 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: 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, și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, la prețul de 50% din 
valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării în bloc a 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: 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, și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, la prețurile 
de 70% și 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare.  
1.I. Referitor la valorificarea bunurilor la prețul de 70% din valoarea de piață 
Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor debitorului Petroserv SRL din data de 20.12.2021, ora 08:00, 
lichidatorul judiciar a procedat la organizarea următoarelor licitații publice în vederea valorificării în bloc a proprietății 
imobiliare și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, la prețul de 70.700 EURO + 
TVA (reprezentând 70% din valoarea de piață), astfel: 
1. Licitația publică organizată în data de 30.12.2021 ora 14:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile 
mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 06.01.2022 ora 14:00, 
13.01.2022 ora 14:00, respectiv în data de 20.01.2022 ora 14:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății 
imobiliare reprezintând 70% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de 
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Cerved Property Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 1238/98/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția 
Civilă.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-
imobiliara-din-averea-Petroserv-SRL-la-pretul-de-70.pdf și https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-proprietate-
imobiliara-si-bunuri-mobile-sat-orboesti-comuna-adrasesti-jud-ialomita/;   
• pe site-urile de publicitate: www.romimo.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Slobozia și trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Comunei Andrășești; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 23.12.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 5588/20.12.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil și bunurile mobile aflate în proprietatea debitorului 
Petroserv SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 5801/30.12.2021. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
2. Licitația publică organizată în data de 06.01.2022 ora 14:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile 
mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 13.01.2022 ora 14:00, 
respectiv în data de 20.01.2022 ora 14:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 
70% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de Cerved Property 
Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 1238/98/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția Civilă.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-
imobiliara-din-averea-Petroserv-SRL-la-pretul-de-70.pdf și https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-proprietate-
imobiliara-si-bunuri-mobile-sat-orboesti-comuna-adrasesti-jud-ialomita/;   
• pe site-urile de publicitate: www.romimo.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Slobozia și trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Comunei Andrășești; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 23.12.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 5802/30.12.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil și bunurile mobile aflate în proprietatea debitorului 
Petroserv SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 89/06.01.2022. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
3. Licitația publică organizată în data de 13.01.2022 ora 14:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile 
mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data 20.01.2022 ora 14:00), la preţul 
de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 70% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de 
evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de Cerved Property Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 1238/98/2019 
aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția Civilă.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-
imobiliara-din-averea-Petroserv-SRL-la-pretul-de-70.pdf și https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-proprietate-
imobiliara-si-bunuri-mobile-sat-orboesti-comuna-adrasesti-jud-ialomita/;   
• pe site-urile de publicitate: www.romimo.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Slobozia și trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Comunei Andrășești; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 23.12.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 90/06.01.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil și bunurile mobile aflate în proprietatea debitorului 
Petroserv SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 174/13.01.2022. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
4. Licitația publică organizată în data de 13.01.2022 ora 14:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile 
mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data 20.01.2022 ora 14:00), la preţul 
de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 70% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de 
evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de Cerved Property Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 1238/98/2019 
aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția Civilă.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
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• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-
imobiliara-din-averea-Petroserv-SRL-la-pretul-de-70.pdf și https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-proprietate-
imobiliara-si-bunuri-mobile-sat-orboesti-comuna-adrasesti-jud-ialomita/;   
• pe site-urile de publicitate: www.romimo.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Slobozia și trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Comunei Andrășești; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 23.12.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 175/13.01.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil și bunurile mobile aflate în proprietatea debitorului 
Petroserv SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 292/20.01.2022. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
1.II. Referitor la valorificarea bunurilor la prețul de 60% din valoarea de piață 
Având în vedere că bunurilor din averea debitorului nu au fost valorificate la prețul de 70% din valoarea de piață, în 
conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Petroserv SRL din data de 20.12.2021, ora 
08:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea următoarelor licitații publice în vederea valorificării în bloc a 
proprietății imobiliare și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, la prețul de 60.600 
EURO + TVA (reprezentând 60% din valoarea de piață), astfel: 
1. Licitația publică organizată în data de 03.02.2022 ora 10:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile 
mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 10.02.2022 ora 10:00, 
17.02.2022 ora 10:00, respectiv în data de 24.02.2022 ora 10:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății 
imobiliare reprezintând 60% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de 
Cerved Property Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 1238/98/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția 
Civilă.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-
imobiliara-din-averea-Petroserv-SRL-la-pretul-de-60.pdf și https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-proprietate-
imobiliara-si-bunuri-mobile-sat-orboesti-comuna-adrasesti-jud-ialomita/;   
• pe site-urile de publicitate: www.romimo.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Slobozia și afișată la avizierul Primăriei Comunei Andrășești; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 27.01.2022; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 389/26.01.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil și bunurile mobile aflate în proprietatea debitorului 
Petroserv SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 520/03.02.2022. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
2. Licitația publică organizată în data de 10.02.2022 ora 10:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile 
mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 17.02.2022 ora 10:00, 
respectiv în data de 24.02.2022 ora 10:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 
60% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de Cerved Property 
Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 1238/98/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția Civilă.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-
imobiliara-din-averea-Petroserv-SRL-la-pretul-de-60.pdf și https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-proprietate-
imobiliara-si-bunuri-mobile-sat-orboesti-comuna-adrasesti-jud-ialomita/;   
• pe site-urile de publicitate: www.romimo.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Slobozia și afișată la avizierul Primăriei Comunei Andrășești; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 27.01.2022; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 521/03.02.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil și bunurile mobile aflate în proprietatea debitorului 
Petroserv SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 606/10.02.2022. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
3. Licitația publică organizată în data de 17.02.2022 ora 10:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile 
mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 24.02.2022 ora 10:00), la 
preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 60% din valoarea de piață stabilită prin 
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Raportul de evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de Cerved Property Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 
1238/98/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția Civilă.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-
imobiliara-din-averea-Petroserv-SRL-la-pretul-de-60.pdf și https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-proprietate-
imobiliara-si-bunuri-mobile-sat-orboesti-comuna-adrasesti-jud-ialomita/;   
• pe site-urile de publicitate: www.romimo.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Slobozia și afișată la avizierul Primăriei Comunei Andrășești; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 27.01.2022; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 607/10.02.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil și bunurile mobile aflate în proprietatea debitorului 
Petroserv SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 716/17.02.2022. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
4. Licitația publică organizată în data de 24.02.2022 ora 10:00, la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății 
imobiliare reprezintând 60% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de 
Cerved Property Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 1238/98/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția 
Civilă.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-
imobiliara-din-averea-Petroserv-SRL-la-pretul-de-60.pdf și https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-proprietate-
imobiliara-si-bunuri-mobile-sat-orboesti-comuna-adrasesti-jud-ialomita/;   
• pe site-urile de publicitate: www.romimo.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• afișat la avizierul Primăriei Municipiului Slobozia și afișată la avizierul Primăriei Comunei Andrășești; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 27.01.2022; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 717/17.02.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil și bunurile mobile aflate în proprietatea debitorului 
Petroserv SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 823/24.02.2022.  
Având în vedere lipsa de cvorum în cadrul Adunărilor Generale a Creditorilor din data de 04.03.2022, ora 09:00 și 
11.03.2022, ora 09:00, lichidatorul judiciar a continuat organizarea licitațiilor publice săptămânale în vederea 
valorificării în bloc a proprietății imobiliare și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv 
SRL, la prețul de 60.600 EURO + TVA (reprezentând 60% din valoarea de piață), astfel: 
1. Licitația publică organizată în data de 23.03.2022 ora 12:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile 
mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 30.03.2022 ora 12:00, 
06.04.2022 ora 12:00, respectiv în data de 13.04.2022 ora 12:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății 
imobiliare reprezintând 60% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de 
Cerved Property Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 1238/98/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția 
Civilă.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-
imobiliara-din-averea-Petroserv-SRL-la-pretul-de-60.pdf și https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-proprietate-
imobiliara-si-bunuri-mobile-sat-orboesti-comuna-adrasesti-jud-ialomita/;   
• pe site-urile de publicitate: www.romimo.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Slobozia și la avizierul Primăriei Comunei Andrășești; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 1104/16.03.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil și bunurile mobile aflate în proprietatea debitorului 
Petroserv SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 1212/23.03.2022.  
2. Licitația publică organizată în data de 30.03.2022 ora 12:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile 
mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 06.04.2022 ora 12:00, 
respectiv în data de 13.04.2022 ora 12:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 
60% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de Cerved Property 
Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 1238/98/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția Civilă.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
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• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-
imobiliara-din-averea-Petroserv-SRL-la-pretul-de-60.pdf și https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-proprietate-
imobiliara-si-bunuri-mobile-sat-orboesti-comuna-adrasesti-jud-ialomita/;   
• pe site-urile de publicitate: www.romimo.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Slobozia și la avizierul Primăriei Comunei Andrășești; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 1213/23.03.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil și bunurile mobile aflate în proprietatea debitorului 
Petroserv SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 1315/30.03.2022.  
3. Licitația publică organizată în data de 06.04.2022 ora 12:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile 
mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 13.04.2022 ora 12:00), la 
preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 60% din valoarea de piață stabilită prin 
Raportul de evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de Cerved Property Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 
1238/98/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția Civilă.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-
imobiliara-din-averea-Petroserv-SRL-la-pretul-de-60.pdf și https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-proprietate-
imobiliara-si-bunuri-mobile-sat-orboesti-comuna-adrasesti-jud-ialomita/;   
• pe site-urile de publicitate: www.romimo.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Slobozia și la avizierul Primăriei Comunei Andrășești; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 1316/30.03.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil și bunurile mobile aflate în proprietatea debitorului 
Petroserv SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 1448/06.04.2022.  
4. Licitația publică organizată în data de 13.04.2022 ora 12:00 (iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile 
mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 13.04.2022 ora 12:00), la 
preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintând 60% din valoarea de piață stabilită prin 
Raportul de evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de Cerved Property Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 
1238/98/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția Civilă.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-proprietatea-
imobiliara-din-averea-Petroserv-SRL-la-pretul-de-60.pdf și https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-proprietate-
imobiliara-si-bunuri-mobile-sat-orboesti-comuna-adrasesti-jud-ialomita/;   
• pe site-urile de publicitate: www.romimo.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro; www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• trimisă spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Slobozia și la avizierul Primăriei Comunei Andrășești; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare nr. 1449/06.04.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil și bunurile mobile aflate în proprietatea debitorului 
Petroserv SRL, respectiv a întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 1569/13.04.2022. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 
(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării în bloc a 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: 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, și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, la prețul de 50% din 
valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Având în vedere faptul că, până la data prezentei nu s-a prezentat niciun ofertant în vederea participării la licitațiile 
publice, respectiv interesul inexistent pentru achiziția bunurilor din averea debitorului Petroserv SRL, solicităm 
Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării în bloc a 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: C1-clădire P+1 în suprafață construită de 148,43 mp, C2-service 
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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, și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, la prețul de 
50% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


