
 
                                               

1 
 

 Timişoara,  str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş 
 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 
 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 
 E-mail: office@consultant-insolventa.ro ; Web: www.consultant-insolventa.ro 

Proces-verbal nr. 1844/03.05.2022 

de afişare a anunțului de licitație publică 

privind licitaţia publică din data de 10.05.2022 

 
 Încheiat astăzi 03.05.2022, de către lichidatorul judiciar 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 George, desemnat să administreze 
procedura de faliment al debitorului 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 CUI 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. 

Am procedat la afişarea anunțului de licitație publică pentru vânzarea 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 pornire 50.500 EURO + TVA. 

 
Preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintă 50% 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. 
 

Afişarea anunțului de licitație publică s-a efectuat la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 

De asemenea, afişarea anunțului de licitație publică s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-

insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.romimo.ro; www.publi24.com, 

www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro, anunțul de licitație publică fiind trimis spre publicare 
în ziarul de largă circulație Național din data de 04.05.2022, respectiv trimis spre afișare la avizierul 
Primăriei Municipiului Slobozia și la avizierul Primăriei Comunei Andrășești. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Data: 03.05.2022 

 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL,  
prin asociat coordonator ec. Popescu George 
 


