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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
 

Nr. 97 /18.04.2017 
 

Proces verbal al adunării creditorilor  
încheiat azi 18.04.2017 orele 14:00 în Galați, str.Alexandru Davila nr.1-Stadion 

Ancora, jud. Galați 
 
 Adunarea Creditorilor debitorului FC Oţelul SA, dosar de insolvenţă nr. 
23900/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, a fost convocată în conformitate 
cu art. 13 alin.(1), art.14 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, de către 
lichidatorul judiciar, pentru data de 18.04.2017 orele 14:00 la sediul debitoarei FC 
Oțelul SA din localitatea Galați, str.Alexandru Davila, nr.1- Stadion Ancora, jud. 
Galați. 
 Adunarea creditorilor debitorului FC Oţelul SA este prezidată de practicianul 
în insolvenţă Bojincă Mihail conform dispoziţiilor art. 13 alin.(1) din Legea 85/2006 
privind procedura de insolvenţă. 
 Secretariatul şedinţei Adunării creditorilor debitorului  FC Oţelul SA este în 
sarcina lichidatorului judiciar. 

Notificarea nr. 85/11.04.2017 privind şedinţa adunării creditorilor debitorului 
FC Oţelul SA din data de 18.04.2017 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 7439 din data de 13.04.2017. 

A trimis punct de vedere scris DGRFP Bucureşti- Serviciul Juridic 3 (adresa 
nr. JRD/36642/14.04.2017) creditor garantat şi bugetar ce deţine un procent de 4,97% 
din totalul creanţelor garantate şi un procent de 25,84% din totalul creanţelor 
bugetare, conform tabelului definitiv consolidat al obligaţiilor Fotbal Club Otelul SA 
publicat în BPI nr. 15867/02.09.2016. 

În acest sens se constată faptul că la adunarea creditorilor participă titularii de 
creanţă însumând 30,81 % din volumul total al creanţelor împotriva averii 
debitorului FC Oţelul SA. 

Se constată că sunt îndeplinite prevederile legale prevăzute în art. 15, din 
Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă. 

Conform art.15 alin.(1) adunarea creditorilor poate avea loc în prezenţa 
titularilor de creanţă însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor 
împotriva averii debitorului, deciziile urmând a fi adoptate cu votul titularilor unei 
majorităţi, prin valoare, a creanţelor prezente. 

Potrivit art.15 alin.(2) la acelasi articol lit.b) calculul valorii totale a creanţelor 
se determină prin raportare la tabelul definitiv consolidat al obligaţiilor Fotbal Club 
Oţelul SA publicat în BPI nr. 15867/02.09.2016, după cum reiese din cuprinsul 
acestuia. 
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Adunarea creditorilor debitorului  FC Otelul SA este legal constituită, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Legea 85/2006 privind procedura de 
insolvenţă, fiind prezenţi sau trimiţând punct de vedere scris deţinătorii a 30,81% din 
totalul masei credale. 
 

Ordinea de zi este: 
 

1. Situaţia financiară a debitoarei Oţelul – prezentare datorii curente. 
Solicitarea aprobării de către Adunarea Creditorilor  a uneia din două soluţii 
de finanţare a procedurii: 

I. Începerea vânzării proprietăţii imobiliare Baza Sportivă ”ANCORA” 
înainte de finalizarea litigiilor – la preţul de evaluare aprobat deja în 
AGC din 05.09.2016 sau 
II. Închirierea Bazei Sportive ”ANCORA” până la data finalizării  
proceselor şi începerea vânzării fără sarcini.  

2. Aprobarea vânzării prin procedura prevăzută de Codul de Procedură Fiscală 
art. 250, alin. 11 la 14 pentru bunurile mobile nevalorificate în numeroasele 
şedinţe de licitaţie anterioare. 
3. Informare privind licitaţia de valorificare a palmaresului şi aprobarea 
casării bunurilor care nu au fost adjudecate. 

 
 

Se intră în ordinea de zi: 
 
1. Lichidatorul judiciar prezintă situaţia financiară a debitoarei SC Oțelul SA 

–datoriile curente și solicită aprobarea de către Adunarea Creditorilor  a uneia din 
două soluţii de finanţare a procedurii: 

I. Începerea vânzării proprietăţii imobiliare Baza Sportivă ”ANCORA” înainte 
de finalizarea litigiilor – la preţul de evaluare aprobat deja în AGC din 
05.09.2016 sau 
II. Închirierea Bazei Sportive ”ANCORA” până la data finalizării  proceselor şi 
începerea vânzării fără sarcini.  

 
Creditorul DGRFP Bucureşti, creditor garantat şi bugetar ce deţine un procent de 
100% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 30,81% din valoarea creanţelor  şi care a trimis punct 
de vedere scris, este de acord  cu  închirierea bazei Sportive ANCORA până la data 
finalizării litigiilor cu privire la acest imobil. 
Faţă de propunerea lichidatorului judiciar ca închirierea bazei sportive să se 
efectueze la preţul minim de 2500 euro/lună, creditorul DGRFP arată că, în opinia sa, 
acest preţ este mult prea mic, astfel încât propune ca valoarea chiriei ce urmează să 
fie solicitată să fie majorată. 
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 Adunarea creditorilor, cu un procent de 100%  din totalul creanţelor 
prezente, respectiv cu un procent de 30,81% din valoarea creanţelor, aprobă 
varianta II din propunerea lichidatorului judiciar și anume de închiriere a Bazei 
Sportive ”ANCORA” până la data finalizării  litigiilor cu privire la acest imobil, 
valoarea chiriei ce urmează să fie solicitată urmând să fie majorată.  
 
2. Lichidatorul judiciar solicită adunării creditorilor aprobarea vânzării prin 
procedura prevăzută de Codul de Procedură Fiscală art. 250, alin. 11 la 14 pentru 
bunurile mobile nevalorificate în numeroasele şedinţe de licitaţie anterioare. 

 
Creditorul DGRFP Bucureşti, creditor garantat şi bugetar ce deţine un procent de 
100% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv un procent de 30,81% din valoarea creanţelor  şi care a trimis punct de 
vedere scris, NU aprobă propunerea lichidatorului judiciar privind valorificarea 
bunurilor mobile nevalorificate până în prezent, prin procedura prevăzută de art.250 
alin.11 şi 14 din Codul de procedură fiscală. În aceste condiţii, DGRFP propune ca 
valorificarea acestor bunuri să se efectueze astfel: să se organizeze 5 licitaţii la preţul 
diminuat cu 15% din valoarea iniţială stabilită prin raportul de evaluare; dacă în 
aceste condiţii bunurile nu vor fi valorificate, urmează ca lichidatorul judiciar să 
continue organizarea a încă 5 licitaţii la preţul diminuat cu 40 % din valoarea iniţială 
stabilită prin raportul de evaluare; în ipoteza în care, nici în aceste condiţii bunurile 
nu vor fi valorificate, lichidatorul judiciar va organiza încă 5 licitaţii la preţul 
diminuat cu 50 % din valoarea iniţială stabilită prin raportul de evaluare. În situaţia 
în care bunurile nu vor fi valorificate se va organiza o nouă şedinţă a Adunării 
creditorilor în vederea stabilirii modalităţii şi condiţiilor de vânzare a acestora. 
 
 Adunarea creditorilor, cu un procent de 100%  din totalul creanţelor 
prezente, respectiv cu un procent de 30,81% din valoarea creanţelor, NU aprobă 
propunerea lichidatorului judiciar de vânzare prin procedura prevăzută de Codul 
de Procedură Fiscală art. 250, alin. 11 la 14 pentru bunurile mobile nevalorificate în 
numeroasele şedinţe de licitaţie anterioare. Lichidatorul urmează să valorifice 
bunurile conform propunerii de valorificare făcute de DGRFP Bucureşti. 
3. Lichidatorul judiciar informează adunarea creditorilor privind licitaţia de 
valorificare a palmaresului şi solicită  aprobarea casării bunurilor care nu au fost 
adjudecate. 
 

Creditorul DGRFP Bucureşti, creditor garantat şi bugetar ce deține un procent de 
100% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv un procent de 30,81% din valoarea creanţelor  şi care a trimis punct de 
vedere scris, ia act de informarea privind licitaţia de valorificare a palmaresului astfel 
cum a fost aceasta prezentată în Raportul privind situaţia debitorului 
nr.84/11.04.2017.  
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Cu privire la propunerea lichidatorului judiciar privind casarea bunurilor care nu 
au fost adjudecate, DGRFP arată că NU este de acord cu aceasta. 
 Adunarea creditorilor, cu un procent de 100%  din totalul creanţelor 
prezente, respectiv cu un procent de 30,81% din valoarea creanţelor, NU aprobă 
propunerea  lichidatorului judiciar de casare a bunurilor care nu au fost 
adjudecate în cadrul licitaţiei de valorificare a palmaresului FC Oţelul SA 
 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 
 
 
DGRFP Bucureşti (adresa nr. JRD 36642/14.04.2017) 
 
 
Lichidator judiciar, 
 
MB Management IPURL prin 
Asociat coordonator 
Mihail BOJINCA 

Bojinca
VAR 2


