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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
 

Nr.16/18.01.2017 
 

Proces verbal al adunarii creditorilor  
încheiat azi 18.01.2017 orele 12:00 in Galati, str.Alexandru Davila nr.1-Stadion 

Ancora, jud.Galati 
 
 Adunarea Creditorilor debitorului FC Otelul SA, dosar de insolventa nr. 
23900/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, a fost convocată în 
conformitate cu art. 13 alin.(1), art.14 din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, de către administratorul judiciar, pentru data de 18.01.2017 orele 
12:00 la sediul din localitatea Galati, str.Alexandru Davila nr.1-Stadion Ancora, 
jud.Galati. 
 Adunarea creditorilor debitorului FC Otelul SA este prezidată de 
practicianul în insolvenţă Bojinca Mihail conform dispoziţiile art. 13 alin.(1) din 
Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă. 
 Secretariatul sedintei Adunării creditorilor debitorului  FC Otelul SA este 
in sarcina administratorului judiciar. 

Notificarea nr.10/10.01.2017 privind sedinta adunării creditorilor 
debitorului FC Otelul SA din data de 18.01.2017 a fost publicata in Buletinul 
Procedurilor de Insolventă nr. 598 din data de 12.01.2017. 

A trimis punct de vedere scris DGRFP Bucuresti- Serviciul Juridic 3 
(adresa nr. JRD/3564/13.01.2017) creditor garantat si bugetar ce detine un 
procent de 4,97% din totalul creantelor garantate si un procent de 25,84% din 
totalul creantelor bugetare, conform tabelului definitiv consolidat al obligatiilor 
Fotbal Club Otelul SA publicat în BPI nr. 15867/02.09.2016. 

A trimis punct de vedere scris Societatea Asigurare-Reasigurare Astra 
SA (adresa nr.142/18.01.2017) creditor chirografar ce detine un procent de 
17,10% din totalul creantelor inscrise la masa credala conform tabelului definitiv 
consolidat al obligatiilor Fotbal Club Otelul SA publicat in BPI nr. 
15867/02.09.2016. 

A trimis punct de vedere scris AcelorMittal Galati SA (adresa 
nr.5600/26/11.01.2017), creditor chirografar ce detine un procent de 9,74% din 
totalul creantelor inscrise la masa credala conform tabelului definitiv consolidat 
al obligaţiilor Fotbal Club Otelul SA publicat în BPI nr. 15867/02.09.2016. 
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În acest sens se constata faptul ca la adunarea creditorilor participă 
titularii de creanţă însumând 57,65 % din volumul total al creantelor impotriva 
averii debitorului FC Otelul SA. 

Se constata ca sunt indeplinite prevederile legale prevazute în art. 15, din 
Legea 85/2006 privind procedura de insolventă. 

Conform art.15 alin.(1) adunarea creditorilor poate avea loc in prezenta 
titularilor de creanta insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor 
impotriva averii debitorului, deciziile urmand a fi adoptate cu votul titularilor 
unei majoritati, prin valoare, a creantelor prezente. 

Potrivit art.15 alin.(2) la acelasi articol lit.b) calculul valorii totale a 
creantelor se determina prin raportare la tabelul definitiv consolidat al 
obligatiilor Fotbal Club Otelul SA publicat în BPI nr. 15867/02.09.2016, dupa cum 
reiese din cuprinsul acestuia. 

Adunarea creditorilor debitorului  FC Otelul SA este legal constituita, in 
conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Legea 85/2006 privind procedura de 
insolventă, fiind prezenti sau trimitând punct de vedere scris detinătorii a 57,65% 
din totalul masei credale. 
 

Ordinea de zi este: 
1.Aprobarea propunerii de valorificare in loturi a bunurilor considerate a fi 
parte a palmaresului clubului de fotbal Otelul SA Galati. 
2.Aprobarea ofertei Casei de Licitatie societatea Galeriile Artmark srl 
pentru vanzarea prin licitatie publică a bunurilor din palmaresul clubului 
Otelul SA Galati. 
3.Aprobarea pretului de pornire la licitatie pe fiecare lot conform propunerii 
primite de la societatea SINEVA EVALUARI ARTA srl membru corporativ 
ANEVAR. 
 

Se intra in ordinea de zi: 
 

1.Administratorul judiciar solicita adunarii creditorilor aprobarea propunerii de 
valorificare in loturi a bunurilor considerate a fi parte a palmaresului clubului de 
fotbal Otelul SA Galati. 

 
Creditorul DGRFP Bucuresti creditor garantat si bugetar ce detine un procent 
de 53,45% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris, respectiv cu un procent de 30,81% din valoarea creantelor  si care a 
trimis punct de vedere scris, aproba propunerea lichidatorului judiciar de 
valorificare a bunurilor considerate a fi parte a palmaresului clubului de fotbal 
Otelul SA Galati. 
Creditorul Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA, creditor chirografar ce 
detine un procent de 29,67 % din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au 
trimis punct de vedere scris respectiv cu un procent de 17,10% din valoarea 
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creantelor, aproba propunerea lichidatorului judiciar de valorificare a bunurilor 
considerate a fi parte a palmaresului clubului de fotbal Otelul SA Galati. 
Creditorul AcelorMittal Galati SA, creditor chirografar ce detine un procent de 
16,90% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris, respectiv cu un procent de 9,74% din valoarea creantelor NU este de 
acord cu aprobarea propunerii de valorificare in loturi a bunurilor considerate a 
fi parte a palmaresului clubului de fotbal Otelul SA Galati avand in vedere 
valoarea relativ mica de valorificare a acestora în comparatie cu valoarea lor 
sentimentala pentru cetătenii Municipiului Galati.  
AcelorMittal Galati SA propune ca toate bunurile supuse valorificarii 
considerate a fi parte a palmaresului Clubului de Fotbal Otelul SA Galati sa fie 
transferate cu titlu gratuit Municipiului Galati. 
 
 Adunarea creditorilor cu un procent de 83,12%  din totalul creantelor 
prezente, respectiv cu un procent de 47,91% din valoarea creantelor, aproba 
propunerea lichidatorului judiciar de valorificare in loturi a bunurilor 
considerate a fi parte a palmaresului clubului de fotbal Otelul SA Galati. 

 
2. Administratorul judiciar solicita adunarii creditorilor aprobarea ofertei 

Casei de Licitatie societatea Galeriile Artmark srl pentru vanzarea prin licitatie 
publică a bunurilor din palmaresul clubului Otelul SA Galati. 

 
Creditorul DGRFP Bucuresti, creditor garantat si bugetar ce deține un 

procent de 53,45% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis 
punct de vedere scris, respectiv un procent de 30,81% din valoarea creantelor  si 
care a trimis punct de vedere scris, aproba oferta Casei de Licitatie societatea 
Galeriile Artmark SRL pentru vanzarea prin licitatie publică a bunurilor din 
palmaresul clubului Otelul SA Galati. 

Creditorul Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA, creditor chirografar 
ce detine un procent de 29,67 % din totalul creantelor prezente sau dintre cei care 
au trimis punct de vedere scris respectiv cu un procent de 17,10% din valoarea 
creantelor, aproba oferta Casei de Licitatie societatea Galeriile Artmark SRL 
pentru vanzarea prin licitatie publică a bunurilor din palmaresul clubului Otelul 
SA Galati. 

Creditorul AcelorMittal Galati SA, creditor chirografar ce detine un procent 
de 16,90% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris, respectiv cu un procent de 9,74% din valoarea creantelor, NU este 
de acord cu aprobarea ofertei Casei de Licitatie societatea Galeriile Artmark srl 
pentru vanzarea prin licitatie publică a bunurilor din palmaresul clubului Otelul 
SA Galati avand in vedere votul impotriva exprimat pentru primul punct de pe 
ordinea de zi si tinând cont de faptul ca punctul al doilea de pe ordinea de zi este 
in stransa legatura cu primul, fiind accesoriu acestuia. 
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Adunarea creditorilor cu un procent de 83,12%  din totalul creantelor 
prezente, respectiv cu un procent de 47,91% din valoarea creantelor, aproba 
oferta Casei de Licitatie societatea Galeriile Artmark srl pentru vanzarea prin 
licitatie publică a bunurilor din palmaresul clubului Otelul SA Galati. 
 

3. Administratorul judiciar solicita adunarii creditorilor aprobarea pretului de 
pornire la licitatie pe fiecare lot conform propunerii primite de la societatea 
SINEVA EVALUARI ARTA srl membru corporativ ANEVAR. 

 
Creditorul DGRFP Bucuresti, creditor garantat si bugetar ce detine un 

procent de 53,45% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis 
punct de vedere scris, respectiv un procent de 30,81% din valoarea creantelor,  si 
care a trimis punct de vedere scris, NU aproba propunerea lichidatorului judiciar 
potrivit careia valorificarea bunurilor sa se efectueze avand ca pret de pornire al 
licitatiei, pe fiecare lot, cel propus de societatea SINEVA EVALUARI ARTA srl- 
membru corporativ ANEVAR. In sustinere, organul fiscal arata ca in oferta sa, 
Casa de Licitatie Galeriile Artmark SRL mentioneaza ca „se poate obtine pentru 
totalitatea acestor loturi o valoare de adjudecare de aproximativ 100-200.000 
euro”. Ori, pretul propus de SINEVA EVALUARI DE ARTA SRL este mult 
diminuat fata de cel estimat de Galeriile Artmark srl. În aceste conditii, creditorul 
propune ca pretul de pornire al licitatiilor sa fie cel estimat de Galeriile Artmark 
SRL. 

Creditorul Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA, creditor chirografar 
ce detine un procent de 29,67 % din totalul creantelor prezente sau dintre cei care 
au trimis punct de vedere scris respectiv cu un procent de 17,10% din valoarea 
creantelor, ia act de pretul de pornire la licitatie pe fiecare lot conform propunerii 
SINEVA EVALUARI ARTA srl. 

Creditorul AcelorMittal Galati SA, creditor chirografar ce detine un procent 
de 16,90% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de 
vedere scris, respectiv cu un procent de 9,74% din valoarea creantelor NU aproba 
pretul de pornire la licitatie pe fiecare lot conform propunerii primite de la 
societatea SINEVA EVALUARI ARTA srl-membru corporativ ANEVAR, avand 
in vedere votul impotriva exprimat pentru primul punct de pe ordinea de zi si 
tinând cont de faptul ca punctul al treilea de pe ordinea de zi este in stransa 
legatura cu primul, fiind accesoriu acestuia.  

 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 70,35% din totalul creantelor 

prezente, respectiv cu un procent de 40,55% din valoarea creantelor, NU aproba 
pretul de pornire la licitatie pe fiecare lot conform propunerii primite de la 
societatea SINEVA EVALUARI ARTA srl- membru corporativ ANEVAR. 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 53,45% din totalul creantelor prezente 
aproba pretul de pornire la licitatie pe fiecare lot conform propunerii făcute de 
la  Casa de Licitatie Galeriile Artmark SRL. 
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Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal în 2(doua) 

exemplare. 
 
 
DGRFP Bucuresti (adresa nr. JRD 3564/13.01.2017) 
Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA (adresa nr.142/18.01.2017)  
AcelorMittal Galati SA ( adresa nr. 5600/26/11.01.2017) 
 
 
Lichidator judiciar, 
 
MB Management IPURL prin 
Asociat coordonator 
Mihail BOJINCA 

Bojinca
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