
1 
 

 

 
MEMBRĂ UNPIR - 

RFO II 0243 

SCP MB Management IPURL 
300351 Timişoara, str. Macilor, nr. 26 
Tel.: 0356 465 531, Fax: 0256 490 153 
E-mail: mbmanagementtm@gmail.com; www.mb.ro 
Mobil: 0722 258 352 

Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
 

Nr.77/30.03.2017 
 

Proces verbal al adunarii creditorilor  
încheiat azi 30.03.2017 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. 

Convocarea nr.66/21.03.2017 privind sedinta adunării creditorilor 
debitorului FC Otelul SA din data de 30.03.2017 a fost publicata in Buletinul 
Procedurilor de Insolventă nr. 5824 din data de 23.03.2017. 

A trimis punct de vedere scris DGRFP Bucuresti- Serviciul Juridic 3 
(adresa nr. JRD/31074/30.03.2017) 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 DGITL Sector 3 Bucuresti- Serviciul 
Insolventă falimente persoane juridice (adresa nr. 15217/28.03.2017), creditor 
bugetar ce detine un procent de 0,02% din totalul creanțelor inscrise la masa 
credala. 

În acest sens se constata faptul ca la adunarea creditorilor participă 
titularii de creanţă însumând 30.83 % 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. 
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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 30.83% 
din totalul masei credale. 
 

Ordinea de zi este: 
 
1. Aprobarea ofertei de evaluare drepturi federative de transfer a 113 jucători 
copii și juniori supusă aprobării Comitetului creditorilor din data de 07.03.2017 și 
nevalidată din lipsa de cvorum;  
2. Aprobarea vânzării prin procedura prevăzută de Codul de Procedura Fiscală 
art. 250, alin. 11 la 14 pentru bunurile mobile nevalorificate în numeroasele 
ședințe de licitație anterioare. 
3. Informare privind licitația de valorificare a palmaresului și aprobarea casării 
bunurilor care nu au fost adjudecate. 
4. Informare privind litigiile cu jucătorii și litigiul privind retrocedarea unei 
porțiuni de 1920 mp din terenul Stadion ”ANCORA”.  
5. Aprobarea începerii unor acțiuni judiciare împotriva unor jucători în baza 
legislației civile din România aflată în contradictoriu cu reglementările FRF și 
FIFA. 

 
Se intra in ordinea de zi: 
 

1.Administratorul judiciar solicita adunarii creditorilor aprobarea ofertei de 
evaluare drepturi federative de transfer a 113 jucători copii și juniori supusă 
aprobării Comitetului creditorilor din data de 07.03.2017 și nevalidată din lipsa 
de cvorum; 
 
Creditorul DGRFP Bucuresti creditor garantat si bugetar ce detine un procent 
de  % 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 privind 
desemnarea evaluatorului Lupșa Consult Audit management SRL in vederea 
evaluării drepturilor de transfer. 
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Creditorul DGITL sector 3 Bucureşti, creditor garantat ce detine un procent de 
% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 0,02% din valoarea creantelor, aproba 
propunerea lichidatorului judiciar privind desemnarea evaluatorului Lupșa 
Consult Audit management SRL in vederea evaluării drepturilor de transfer. 
 
 
 Adunarea creditorilor cu un procent de 100 %  din totalul creantelor 
prezente, respectiv cu un procent de 30.83 % din valoarea creantelor, aproba 
propunerea lichidatorului judiciar privind desemnarea evaluatorului Lupșa 
Consult Audit management SRL in vederea evaluării drepturilor de transfer. 

 
2.  Aprobarea vânzării prin procedura prevăzută de Codul de Procedura Fiscală 
art. 250, alin. 11 la 14 pentru bunurile mobile nevalorificate în numeroasele 
ședințe de licitație anterioare. 
 
Creditorul DGRFP Bucuresti creditor garantat si bugetar ce detine un procent 
de  % 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, solicită lichidatorului judiciar să comunice creditorilor o 
informare detaliată cu privire la procedura de valorificarea bunurilor mobile 
valorificate, informare care să cuprindă o listă a bunurilor mobile valorificate, o 
listă a bunurilor mobile nevalorificate, precum si demersurile întreprinse in 
vederea valorificării acestora. 
Creditorul DGITL sector 3 Bucureşti, creditor garantat ce detine un procent de 
% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 0,02% din valoarea creantelor, aproba vânzarea 
prin procedura prevăzută de Codul de Procedura Fiscală art. 250, alin. 11 la 14 
pentru bunurile mobile nevalorificate în numeroasele ședințe de licitație 
anterioare. 

Adunarea creditorilor cu un procent de 99,94%  din totalul creantelor 
prezente, respectiv cu un procent de 30.81 % din valoarea creantelor, respinge 
propunerea lichidatorului judiciar privind valorificarea bunurilor. 
 
3. Informare privind licitația de valorificare a palmaresului și aprobarea casării 
bunurilor care nu au fost adjudecate. 
 
Creditorul DGRFP Bucuresti creditor garantat si bugetar ce detine un procent 
de  % 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 



4 
 

punct de vedere scris, solicită intocmirea si prezentarea către creditori a unui 
raport detaliat de către lichidator, raport care să fie comunicat creditorilor sau 
publicat in Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
Creditorul DGITL sector 3 Bucureşti, creditor garantat ce detine un procent de 
% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 0,02% din valoarea creantelor, precizează că a 
luat la cunostință de informarea privind licitația de valorificare a palmaresului și 
aprobarea casării bunurilor care nu au fost adjudecate. 
 
Adunarea creditorilor cu un procent de 99,94%  din totalul creantelor prezente, 
respectiv cu un procent de 30.81 % din valoarea creantelor, respinge 
propunerea lichidatorului judiciar privind casarea bunurilor. 
 
4. Informare privind litigiile cu jucătorii și litigiul privind retrocedarea unei 
porțiuni de 1920 mp din terenul Stadion ”ANCORA”. 
 
Creditorul DGRFP Bucuresti creditor garantat si bugetar ce detine un procent 
de  % 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, solicită intocmirea si prezentarea către creditori a unui 
raport detaliat de către lichidator, raport care să fie comunicat creditorilor sau 
publicat in Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
 
Creditorul DGITL sector 3 Bucureşti, creditor garantat ce detine un procent de 
% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 0,02% din valoarea creantelor, precizează că a 
luat la cunostință de informarea privind litigiile cu jucătorii și litigiul privind 
retrocedarea unei porțiuni de 1920 mp din terenul Stadion ”ANCORA”. 
 
5. Administratorul judiciar solicita adunarii creditorilor aprobarea începerii unor 
acțiuni judiciare împotriva unor jucători în baza legislației civile din România 
aflată în contradictoriu cu reglementările FRF și FIFA. 
 
Creditorul DGRFP Bucuresti creditor garantat si bugetar ce detine un procent 
de  % 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, solicită intocmirea si prezentarea către creditori a unui 
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raport detaliat de către lichidator, raport care să fie comunicat creditorilor sau 
publicat in Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
Creditorul DGITL sector 3 Bucureşti, creditor garantat ce detine un procent de 
% din totalul creantelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 0,02% din valoarea creantelor, aprobă începerea 
unor acțiuni judiciare împotriva unor jucători în baza legislației civile din 
România aflată în contradictoriu cu reglementările FRF și FIFA. 
 
Adunarea creditorilor cu un procent de 99,94%  din totalul creantelor prezente, 
respectiv cu un procent de 30.81 % din valoarea creantelor, respinge 
propunerea lichidatorului judiciar privind începerea unor litigii cu jucătorii. 
 
Administratorul judiciar va elabora toate rapoartele solicitate de Creditorul 
DGRFP Bucuresti și va reconvoca Adunarea Creditorilor. 
 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal în 2(doua) 
exemplare. 
 
 
DGRFP Bucuresti (adresa nr. JRD 31074/30.03.2017) 
DGITL sector 3 Bucureşti (adresa nr.15217/28.03.2017)  
 
 
 
Lichidator judiciar, 
 
MB Management IPURL prin 
Asociat coordonator 
Mihail BOJINCA 

Bojinca
VAR 2


