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MEMBRĂ UNPIR - RFO II 0243 

SCP MB Management IPURL 
300351 Timisoara, 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 civila profesionala de practicieni in insolventa 
Nr. 84 / 11.04.2017  

Dosar nr.: 23900/3/2013       
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civilă 
 
 
Debitor: Fotbal Club Otelul SA - in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu 
sediul social in Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, biroul nr. 9, bl. M101, et. 6, Sector 3, 
J40/8321/2013, CUI RO 17422808 
Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul social in Timisoara, str. 
Macilor, nr. 26, jud. Timis, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 
 
Subscrisa, SCP MB MANAGEMENT IPURL, in calitate de lichidator judiciar al FC Otelul 
SA– in faliment, in banckrucy, en faillite, depune urmatorul: 
 

 
Raport privind situatia debitorului Fotbal Club OTELUL SA pentru AGC din 18.04.2017   

 
 

1. Situația financiară la 31.03.2017  
 
Datorită lipsei surselor de finanțare a cheltuielilor de procedură, până la data de 31.04.2017 s-
au cumulat datorii curente care trebuie plătite în termenul cel mai scurt. 

Astfel pentru angajații care asigură paza și administrarea bunurilor debitoarei sunt restanțe 
salariale pe 11 luni adică ultimul salariu plătit a fost aferent lunii mai 2016. Suma totala cu 
taxe datorată fiind de 69.820 lei. 

De asemnea retribuția lichidatorului nu a fost plătită pe ultimile 19 luni adică din luna august 
2015.  Suma totală fără TVA datorată fiind 106.000 lei. La această sumă se adaugă 3.5 % 
onorariu de succes aplicabil valorii activelor vandute adică 3.696 lei. 

Nu s-au decontat nici o sumă aferentă cheltuielilor de deplasare la instanțele de judecată din 
Galați și București. Reprezentarea debitoarei s-a făcut de către lichidator deoarece avocații au 
refuzat prestarea de servicii juridice fără plată anticipată. La solicitarea noastră publică și 
telefonică de contractare nu au fost primite oferte. 
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Serviciile de contabilitate în sumă de 500 lei/ lună nu au fost plătite pe ultimele 8 luni, adică 
suma datorată este 4.000 lei. 

Privind cheltuielile cu arhivarea documentelor debitoarei vă informăm că nu s-a plătit nici o 
sumă firmei de arhivare selectată de creditori și care a preluat arhiva (mai putin anii 2013-
2017). 

Sumele datorate, în detaliu, sunt prezentate mai jos: 
 
SITUATIE DATORII SALARIALE LA 31.03.2017 

       Nr.angajati :3 
salarii nete total: 4.099 lei 

Luna restanta Salarii nete 
datorate 

Contributii 
angajati datorate 

Contributii 
angajator datorate Total 

IUNIE 2016 4.099,00 RON 1.589,00 RON 1.294,00 RON 6.982 RON 
IULIE 2016 4.099,00 RON 1.589,00 RON 1.294,00 RON 6.982 RON 
AUGUST 2016 4.099,00 RON 1.589,00 RON 1.294,00 RON 6.982 RON 
SEPTEMBRIE 2016 4.099,00 RON 1.589,00 RON 1.294,00 RON 6.982 RON 
OCTOMBRIE 2016 4.099,00 RON 1.589,00 RON 1.294,00 RON 6.982 RON 
NOIEMBRIE 2016 4.099,00 RON 1.589,00 RON 1.294,00 RON 6.982 RON 
DECEMBRIE 2016 4.099,00 RON 1.589,00 RON 1.294,00 RON 6.982 RON 
IANUARIE 2017 4.099,00 RON 1.589,00 RON 1.294,00 RON 6.982 RON 
FEBRUARIE 2017 4.099,00 RON 1.589,00 RON 1.294,00 RON 6.982 RON 
MARTIE 2017 4.099,00 RON 1.589,00 RON 1.294,00 RON 6.982 RON 

TOTAL 40.990,00 RON 15.890,00 RON 12.940,00 RON 69.820 RON 
                
Salarii nete datorate iunie 2016-martie 
2017  

  
 

Total ptr. 10 luni 
   Pasare Alina 15.000 RON 
   Candrea Laurentiu 15.000 RON 
   Turcu Sorin (pleaca) 10.990 RON 
   Total 10 luni 40.990 RON 
    

Situație plăți restante - Onorariu LICHIDATOR 

 
NR. luni tarif/luna Total fara tva 

Septembrie 2015-Martie 2016 7,00 10.000,00 70.000 
Aprilie 2016-Iulie 2016 4,00 5.000,00 20.000 
August 2016-Martie 2017 8,00 2.000,00 16.000 
TOTAL 19,00 

 
106.000 

+ 3.5 % onorariu de succes aplicabil valorii activelor vandute adică 3.696 lei. 
La aceste sume se adună cheltuielile de deplasare pentru reprezentarea debitoarei la instanțele 
de judecată. 
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Personalul angajat solicită plata de urgență a salariilor sau încetarea contractelor de 
muncă pentru intrarea în șomaj. 
 
La insistențele acestuia deja s-a încetat contractul de muncă al domnului Turcu Sorin și ca 
urmare începând cu data de 20.04.2017, având doar 2 angajați, nu mai sunt condiții legale de 
asigurare a pazei. 
 
Facem precizarea că este vorba de paza incintei Bazei Sportive ”ANCORA„ teren cu o 
suprafață de 15.000 mp  și clădirile unde sunt depozitate bunurile debitoarei aferente 
funcționării bazei sportive care trebuie asigurată 24/24 ore 7/7 zile adică 168 ore/săptămână. 
Reamintim că adunarea creditorilor din 05.09.2016 a aprobat vânzarea în bloc a Bazei 
sportive ”ANCORA„ și că există încă litigii privind terenul acestei proprietăți (detalii la 
sitadiul litigiilor mai jos). 
Pentru asigurarea unui minim de fonduri este necesară valorificarea bunurilor mobile, ce nu 
au fost valorificate la pret de evaluare, prin procedura prevăzută de codul procedura fiscala 
precizat mai jos.  
 
Pentru asigurarea pe termen lung a fondurilor necesare administrării procedurii propunem 
Adunarii Creditorilor  aprobarea a unei din două soluții de finanțare : 

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

 
Propunem închirierea bazei la prețul minim de 2.500 euro/lună, cu obligatia chiriașului de 
asigurare pază și întreținerea ca un bun proprietar a imobilului închiriat (inclusiv irigarea și 
întreținerea gazonului). 
Debitoarea va păstra pentru uzul propriu o suprafață de cădiri suficientă pentru depozitarea 
bunurilor proprii care nu vor fi închiriate. 
 

2. Valorificare bunuri mobile 
Licitatii. 

Urmare a aprobarii de catre adunarea creditorilor a rapoartelor de evaluare privind bunurile 
aflate in proprietatea debitoarei insolvente, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea de 
licitatii astfel 

 
CENTRALIZARE VANZARE BUNURI FC OTELUL  

  
 

Aprobare Adunare Creditori martie 2016 
 Nr.crt. Denumire bun Pretul vanzarii Data vanzarii 

 1 Autoturism descompletat Peugeot 407, B-71-BAO 2.500,00 RON 08.03.2016 
 2 Autoturism descompletat ALFA ROMEO, GL-20-FCO 4.400,00 RON 12.03.2016 
 

 
TOTAL 6.900,00 RON   
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     RAPORT DE EVALUARE DIN DATA DE 07.03.2016- Evaluator Gabor I.Radu Septimiu 
Nr.c
rt. Denumire bun 

Valoarea 
evaluata  Pretul vanzarii 

Data 
vanzarii 

1 Autoturism Peugeot 307, GL-06-GDT 4.654,55 RON 6.500,00 RON 31.03.2016 
2 Autoturism Logan A4 Berlina, B-90-PHC 6.583,55 RON 7.900,00 RON 31.03.2016 
3 Mobilier birou- 10 piese 277,85 RON 600,00 RON 31.03.2016 
4 Autoturism Logan A4 Berlina, B-90-PHE 6.583,55 RON 10.700,00 RON 31.03.2016 
5 Autoturism Logan AR Berlina B-11-FCO 6.583,55 RON 9.100,00 RON 31.03.2016 

6 Modul fibra sticla 2.078,04 RON 2.500,00 RON 31.03.2016 
7 Microbuz Renault, GL-64-FCO 8.542,05 RON 11.250,00 RON 31.03.2016 

8 Set aparate gimnastica (8 piese) 1.640,00 RON 15.500,00 RON 08.04.2016 
9 Autoturism Daewoo Nubira GL-90-TPL 1.630,97 RON 1.958,00 RON 10.06.2016 

10 Televizor LCD , 65 cm 368,40 RON 450,00 RON 21.06.2016 
11 Autoturism Logan MCV- B-106-BAU 12.335,28 RON 12.400,00 RON 21.06.2016 
12 Autoturism AUDI Breack A6 B-94-JWM 30.041,70 RON 26.766,00 RON 23.08.2016 

 TOTAL 81.319,49 RON 105.624 RON  
Se observă că, în total, prețul de adjudecare a depășit valoarea evaluată cu 30% 
 
La data de 04.08.2017 s-a actualizat Raportul de evaluare pentru bunuri rămase și s-au 
evaluat și alte bunuri. Raportul a fost aprobat în AGC 05.09.2016.  
La data de 11.04.2017 Au rămas de valorificat următoarele bunuri care au valori 
actualizate prin Raportul din 04.08.2016 astfel: 

1.AUTOCAR - VOLVO-51 LOCURI la un preţ de pornire a licitaţiei de 309.600 lei 
2.Constructie modulara Magazin Suveniruri la un preţ de pornire a licitaţiei de 16.000 
lei 
3.Autoturism TATA- la un pret de pornire a licitatiei de 4.700 lei 
4.Terasa PUB- la un pret de pornire a licitatiei de 23.400 lei 
5. Masina de spalat industriala la un preţ de pornire a licitaţiei de 8.600 lei 
6. Uscator rufe industrial la un preţ de pornire a licitaţiei de 8.600 lei 

Este foarte important de reținut faptul că Magazinul de suveniruri și Terasa PUB sunt 
amplasate în incinta Stadionului Oțelul – proprietatea ARCELOR MITTAL  și vor trebui 
demontate anterior vânzării conform situației juridice și a punctului de vedere exprimat 
de ARCELOR MITTAL în Adunarea Creditorilor din data de 05.09.2016 (prezentat 
integral în PV al AGC din 05.09.2016). 
Licitatiile au fost anuntate public prin: anunturi in ziarul Viata Libera din Galati, in ziarul 
Raid- Galati- Braila, publicarea pe site-uri specializate de vanzari, afisarea la sediul 
Primariei Galati, pe pagina de internet www.dunareabatrana.ro, pe pagina de internet a 
Administratorului Judiciar www.mb.ro si la sediul societatii din Galati, str. Alexandru 
Davilla nr.1.  
Vanzarea autocarului a fost publicata si pe pagina de internet specializata 
www.mobile.de. 
Licitatiile sunt organizate in fiecare zi de marti si vineri din săptămâna. 

http://www.mobile.de/
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Pana la data de 18.01.2017 au fost organizate 41 de licitatii.  
Am publicat anuntul in luna ianuarie in: 
- Viata Libera Galati 
- Raid Galati BRAILA 
-Lajumate.ro 
- publi24.ro 
-mobile.de- autocarul (Germania) 
Urmare a reluarii procedurii de publicitate din luna ianuarie 2017, de la prima licitație 
care a avut loc în 27.01.2017  si pana în 11.04.2017 au avut loc 21 ședințe de  licitatii.  
În prezent bunurile sunt în proces de degradare și mai ales privind faptul că vechimea 
autovehicolelor este importantă indiferent de numărul de kilometri. 
 
Față de situația de mai sus se propune continuarea procedurii de vânzare a 
bunurilor conform procedurii următoare (conform CPF art 250): 
Se va organiza o nouă ședință de licitație (art 250 alin.11)  
-Preţul de pornire a licitaţiei este preţul de evaluare pentru prima licitaţie, diminuat cu 
25%. 
-În caz de neadjudecare se reduce prețul cu 50% pentru următoarele 3 licitaţii.  
-În final   (CPF, art. 250, alin 14) În situaţia în care nici la a treia licitaţie nu se vinde 
bunul se organizează o nouă licitaţie. În acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare 
preţ oferit, chiar dacă acesta este inferior preţului de pornire a licitaţiei.  

3. Valorificare bunuri imobile 
Privind vanzarea în bloc a imobilului si bunuri mobile ”Baza sportiva ANCORA” pentru 
care Adunarea Creditorilor a aprobat deja vanzarea si pretul de pornire la licitatie: 
lichidatorul nu a putut pana la aceasta data sa inceapa procedura deoarece, asa cum bine 
se cunoaste, o parte din stadion (1928 mp) a fost retrocedata iar in acest moment sunt 
pe rolul Judecatoriei Galati si a Tribunalului Galati mai multe procese astfel: 
-Dosar 15763/233/2015 apel aflat pe rolul Tribunalului Galati avand ca obiect 
contestatie la executare dosar de executare nr.415/CMC/2015. S-a admis apelul și se 
așteaptă comunicarea Hotărârii 121/2017 prin care: 
”Respinge exceptia lipsei calitătii de reprezentant invocată de intimată ca nefondată. 
Admite apelul. Schimbă în tot încheierea nr. 161/2016 pronuntata de Judecatoria Galati si 
în rejudecare: Admite contestatia. Dispune anularea procesului-verbal încheiat de BEJ 
Chirică Mistoi Costel în Dosarul executional nr. 418/CMC/2015. Definitivă” 
 
Aceasta insemna că se va ridica gardul construit de persoana careia i s-a retrocedat 
terenul pe motivul demonstrat ca nu a fost corect identificat in teren si executorul nu a 
pus in aplicare INTOCMAI sentinta instantei. 
Toate celelalte dosare enumerate mai jos sunt suspendate sau amanate pana la  
definitivarea acestui dosar. 
-Dosar nr. 21230/233/2015 aflat pe rolul Judecatoriei Galati, avand ca obiect actiune în 
constatare (superficie), reclamant  Fotbal Club Oţelul Sa prin Administrator Judiciar SCP 
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MB Management IPURLTimişoara, parat Valmas Elisabeta, suspendat in baza disp. art. 
413 alin 1 pct. 1 CPC  pana la solutionarea Dosar 15763/233/2015 apel aflat pe rolul 
Tribunalului Galati . 
 
-Dosar nr. 18020/233/2015 aflat pe rolul Judecatoriei Galati, avand ca obiect obligatie 
de a face (demontare tribune), reclamant Valmas Elisabeta , parat Fotbal Club Oţelul SA 
prin Administrator Judiciar SCP MB Management IPURLTimişoara, suspendat in baza 
disp. art. 413 alin 1 pct. 1 CPC  pana la solutionarea Dosar 15763/233/2015, apel aflat 
pe rolul Tribunalului Galati. 
 
S-a rezolvat favorabil debitoarei Dosar nr. 7650/233/2016 aflat pe rolul Judecatoriei 
Galati, avand ca obiect hotarare care sa tina loc de act autentic, hotarare care sa tina 
loc de acord al paratului pentru dezmembrarea imobilului-disjuns din 
dos.18020/233/2015, reclamant Valmas Elisabeta, parat Fotbal Club Oţelul SA prin 
Administrator Judiciar SCP MB Management IPURLTimişoara, la termenul din  
23.03.2017 s-a respins cererea: 
”Respinge cererea reclamantului Valmas Elizabeth Cristiana împotriva pârâtei Societatea 
Comercială Fotbal Club Otelul SA ca neîntemeiată. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de 
judecată. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria 
Galaţi. 
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.03.2017.  Hotarâre  2193/2017  21.03.2017” 
 
Baza sportiva ANCORA se va putea scoate la vanzare numai daca este finalizata 
stabilirea pozitiei in teren a parcelei retrocedate urmata de admiterea cererii 
noastre privind dreptul de superficie a tribunelor care exista pe acest teren. 
 
In situatia in care instanta de judecata, in dosarul 21230/233/2015 nu va admite 
cererea noastra de constatare a dreptului de superficie vom fi obligati la demolarea 
partiala a tribunei stadionului (asa cum se solicita in dosar nr. 18020/233/2015). 
Dupa finalizarea acestor etape judiciare se va opera dezlipirea in cartea funciara a 
parcelei respective, operatiune care, din cauza faptului ca parcela de 1928 mp nu are 
acces la drum public, necesita stabilirea unor drepturi de servitute de trecere pe terenul 
proprietatea FC Otelul SA sau deschiderea unui drum pe terenul domeniu public 
reprezentand zona de protectie si exploatare a magistralei de termoficare a municipiului 
Galati ce trece pe langa gardul Bazei sportive ANCORA. 
Estimam ca termen de finalizare a acestor litigii trim. 2 /2018. 
 

4. Valorificare obiecte de inventar, necorporale 
 
Privind bunurile care reprezinta PALMARESUL clubului 
Urmare a licitației din data de 23.03.2017 s-au adjudecat : 
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Privind  Marca „F.C. Otelul Galati”, Palmaresul clubului de fotbal Oțelul Galați (80 de cupe 
câștigate de echipele de seniori și juniori), adjudecatorul nu a plătit prețul deoarece 
există suspiciunea că marca nu va fi înregistrată la OSIM și că va începe un litigiu lung și 
costisitor cu Asociația Suporter Club Otelul care a depus spre înregistrare aceiași marcă 
și care va putea face opoziție la cererea noatră de reînregistrare. 
Istoric: 
La 07.02.2017  FC Oțelul a depus cererea de reânregistrare marcă 
La 16.02.2017 Asociatia Suporter Club OTELUL  a depus cerere de înregistrare marcă 
proprie care nu seamană cu marca FC Otelu 
La 23.02.2017 (în data când FC Oțelul scotea la licitatie marca)  Asociatia Suporter Club 
OTELUL , depune crere de înregistrare marcă identică cu marca FC Oțelul. 
Palmaresul – compus din marcă si cupe a fost adjudecat la pretul de 10.000 euro.  
Plata prețului este condiționată de reânregistrarea mărcii. Cumpărătorul solicită 
semnarea unui contract angajamnet pentru a face un depozit cu suma respectivă în 
contul casei de licitatie care va putea fi eliberat numai daca este obtinut certificatul de 
marca. 
Pentru a finaliza aceste demersuri la OSIM este necesară contestarea cererilor depuse de 
către Asociatia Suporter Club OTELUL. 
Din informațiile neoficiale a fost depusă de către Asociatia Suporter Club OTELUL 
opoziție la cererea debitoarei de înregistrare marcă. Termenul de depunere a opoziției 
fiind 14.04.2017. 
Până la această dată plata taxelor  la OSIM a fost făcută de către ARTMARK, debitoarea 
neavând surse. 
 
Pentru realizarea opoziției, la 15.03.2017, casa de avocatură specializată  Milcev Burbea 
ne precizează, sub semnătura av. Veronica Floroiu,   următoarele: 
 
”Revenim cu privire la cele 2 posibile opozitii. Onorariul pe care vi-l propunem este de: 
1. 500 Euro pentru opozitia la cererea de marca “Suporter Club Otelul Galati 1964” M 2017 
00974; 
2. 350 Euro pentru opozitia la cererea de marca “F.C. Otelul Galati 1964” M 2017 01201. 
Cu privire la durata procedurilor de la OSIM, pe care sa o aveti in vedere in negocierile cu 
adjudecatarul, mentionam ca solutionarea unei opozitii dureaza din experienta noastra 
intre 6 – 12 luni.  
Caile de atac impotriva deciziilor OSIM din opozitii sunt, in ordine: 
-  contestatia administrativa la Comisia de contestatii din cadrul OSIM, o procedura 
contradictorie, cu sedinte publice; 
-  contestatia la Tribunalul Bucuresti, la sectiile civile, completele specializate in 
proprietate intelectuala; 
-  apelul la Curtea de Apel Bucuresti, de asemenea la complete specializate. 
In legatura cu imaginea aceea a furnalului care ar fi o emblema mai veche a clubului 
Otelul Galati, daca este o emblema importanta, cu interes de a se folosi in continuare de 
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adjudecatar, ramane sa va ganditi daca sa depunem si noi o cerere de marca cu aceasta 
imagine, intrucat daca se respinge cererea de marca “Suporter Club Otelul Galati 1964” M 
2017 00974 (opozitia 1 de mai sus), cererea noastra nu ar avea obstacole la inregistrare.” 
  
Față de aceste precizări vă solicităm să analizați și să fiți de acord cu depunerea celor 2 
opoziții.  
Adjudecatarul Palmaresului este de acord să aștepte finalizarea procedurilor la OSIM. 
 
Privind finalizarea licitației la ART MARK rezultatele sunt următoarele: 
 
Au fost la vanzare diverse bunuri și s-au vândut următoarele: 

 Bunul Stadiu* Pret adj. 
80 Hanorac de antrenament folosit de jucătorii FC Oțelul Galați incasat 135,57 

17 
Tricou de joc, purtat de Alexandru Bourceanu în Liga I 2008-2009, 

inscripționat cu numărul 5 
incasat 225,95 

4 
Tricou de joc, purtat de Daniel Chavez, în Champions League, 

inscripționat cu numărul 21 și cu numele jucătorului 
incasat 282,44 

13 
Echipament format din șort și tricou de joc, purtat de Cornel Râpă, 

în Champions League, inscripționat cu numărul 3 și cu numele 
jucătorului 

0 338,93 

11 
Echipament format din șort și tricou de joc, purtat de Sergiu Costin, 

în Champions League, inscripționat cu numărul 18 și cu numele 
jucătorului 

incasat 406,71 

42 
Lot de 8 cravate inscripționate cu sigla FC Oțelul Galați, parte a 
uniformei oficiale a fotbaliștilor în deplasările din Champions 

League 
0 451,90 

60 
Geantă sport conținând 6 tricouri de joc purtate în Liga I 2008-2009 

de Marian Cârjă, Gado Ramses, Valentin Iovița, Labukas Tadas, 
Adrian Anca și Robert Elek 

incasat 451,90 

58 

Geantă sport conținând 10 tricouri de joc purtate în Liga I 2009-
2010 de Alexandru Benga, Marius Pena, Laurențiu Bus, John Ibeh, 

Gabriel Giurgiu, Cornel Râpă, Samuel Cojoc, Cristian Sirghi și 
Magalhaes Cleidimar 

incasat 564,88 

69 
Ladă de echipament a FC Oțelul Galați, conținând mingiile de 

antrenament folosite de jucătorii FC Oțelul Galați 
incasat 813,42 

21 

Marca "F.C. Oțelul Galați, 1964", marca aniversară de 50 de ani 
("marca cu lei") și palmaresul F.C. Oțelul (80 de trofee ale echipelor 

de seniori și juniori, între care Supercupa României 2011 și Cupa 
Campion Național Liga I 2010-2011) 

0 45.190,00 

* încasat = suma încasată de către ARTMARK. Urmează plata către debitoare. 
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PROPUNERE DE CASARE 
Au rămas nevalorificate în urma licitatției următoarele bunuri care sunt propuse spre 
casare: 
Lot Bunul 

6 
Echipament format din șort și tricou de portar, purtat de Cristian Brăneț, în Champions 

League, inscripționat cu numărul 1 

7 
Tricou de joc, purtat de Liviu Băjenaru, în Champions League, inscripționat cu numărul 30 

și cu numele jucătorului 

8 
Tricou de joc, purtat de Daniel Popescu, în Champions League, inscripționat cu numărul 

24 și cu numele jucătorului 

16 
Pereche de șort și pantalon lung de portar, de antrenament, Puma, purtate de  Cristian 

Brăneț, inscripționate cu numărul 1 

18 
Echipament format din șort și tricou de joc, purtat de Ioan Filip în campionatul intern, 

inscripționat cu numărul 4 
41 Minge de Liga I, Errea, folosită de jucătorii FC Oțelul Galați 

55 
Istoria F.C. Oțelul Galați în imagini, colecția oficială de fotografii și afișe a clubului, 106 

piese 

56 
Mică colecție portrete-caricaturi  ilustrând personalități sportive ale clubului Oțelul 

Galați, 26 de desene realizate de Viorel Baciu 

57 
Geantă sport conținând 9 tricouri de joc purtate în Liga I 2014-2015 de Mohamadou 

Sissoko, Cătălin Iorga, Giussepe Prestia, Ionuț Codreanu, Andrei Miron, Răzvan 
Grădinaru, Samuel Cojoc, Dionisie Vasile și Iulian Popa 

59 
Geantă sport conținând 3 tricouri de joc, purtate în Liga I 2009-2010 de Samuel Cojoc, 

Jivko Jelev și Daniel Chavez 

61 
Geantă sport conținând 8 echipamente formate din șort și tricou de joc, purtate în Liga I 
2010 de Gabriel Giurgiu, Cornel Râpă, Cristian Sirghi, Skubic, Gabriel Paraschiv, Silviu Ilie, 

Adrian Sălăgean și Cătălin Iorga 

62 
Geantă sport conținând 3 tricouri de joc, purtate în campionatul intern, de Milan 

Perendija, Alexandru Benga și John Ibeh 

63 
Geantă sport conținând 3 echipamente formate din șort și tricou de joc, purtate în Liga I 

2010 de Cristian Sirghi, Silviu Illie și Gabriel Paraschiv 

64 
Geantă sport conținând 3 echipamente formate din șort și tricou de joc, purtate în 

campionatul intern de Cornel Râpă, Silviu Ilie și Zoran Ljubinkovici 

65 
Geantă sport conținând 4 echipamente pentru antrenament, compuse din șort și tricou, 

folosite de lotul FC Oțelul Galați 

66 
Geantă sport conținând 6 șorturi Cawila de portar, au făcut parte din echipamentul FC 

Oțelul Galați 

67 
Ladă de echipament folosită în deplasările FC Oțelul Galați conținând 10 veste de 

încălzire folosite în timpul partidelor desfășurate în Champions League 
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68 
Ladă de echipament a FC Oțelul Galați conținând 49 de piese de echipament de joc și de 

antrenament ale jucătorilor Oțelul Galați 

70 
Pereche de cutii Cawila, pentru trusa de prim ajutor în timpul meciurilor, utilizate de 

medicii FC Oțelul Galați 
71 Troller sport conținând 4 geci de antrenament folosite de jucătorii FC Oțelul Galați 
72 Pereche de lăzi tehnice ale FC Oțelul Galați 
79 Geacă Cawila purtată de staff-ul tehnic al FC Oțelul Galați 

 
Bunurile prouse spre casare sunt depozitate la Casa de Licitație ART MARK și trebuie 
preluate la sediul debitoarei pentru efectuarea operațiunilor de casare-dezmembrare. 
Există varianta ca, după aprobarea casarii, acestea să fie lăsate (abandonate) la Casa de 
Licitație și în felul acesta să nu mai avem costurile de transfer de la Bucuresti la Galați, 
aceștia urmând să le caseze conform procedurilor proprii. 
 
 
Privind litigiile cu jucătorii am solicitat un aviz de oportunitate de la avocați specializați 
pentru a identifica șansele de câștig în instanțele civile din Romania. Din păcate până la 
această data nu l-am primit. 
 
Lichidator judiciar, 
SCP MB Management IPURL, 
Prin Mihail Bojinca 
 

Bojinca
VAR 2


