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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 

Dosar nr.: 23900/3/2013  Nr 18/ 18.01.2017 
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 din 18.01.2017 privind situatia valorificării bunurilor 
debitorului Fotbal Club OTELUL SA 

1. 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: 

1.Autoturism Dacia Logan berlina- albastru metalizat la un pret de pornire a
licitatiei de 9.000 lei;
2.Autoturism Dacia Logan pick-up –albastru metalizat la un pret de pornire a
liciatiei de 19.000 lei;
3. AUTOCAR - VOLVO-51 LOCURI la un preţ de pornire a licitaţiei de 450.000 lei;
4.Constructie modulara „Magazin Suveniruri” la un preţ de pornire a licitaţiei de
16.000 lei;
5. Autoturism TATA- la un pret de pornire a licitatiei de 4.700 lei;
6.Terasa PUB- la un pret de pornire a licitatiei de 23.400 lei.

Pentru aceste bunuri scoase la licitatie s-au primit, pana in prezent, urmatoarele oferte: 
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• Dacia Logan Pick –up B-218- BAU- 14.000 ron de la Ena Grup S.A. 
• Autoturism TATA- GL-88-FCO- 1.000 ron de la Carati Costel 

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 saptamana. 
Pana in prezent au fost organizate 41 de licitatii.  
Se va face din nou publicitate in presa locala si pe internet si vom tine inca 6 sedinte de 
licitatie. 
In situatia în care, dupa aceste sedinte de licitatie, se constata ca au ramas bunuri 
nevalorificate vom convoca Adunarea Creditorilor pentru a se aproba inceperea 
procedurii de licitatie conform etapelor prevazute de codul civil cu reducerile succesive 
legale. 
Aspecte privind vandabilitatea bunurilor. 
Autocarul Volvo cu toate ca are un numar foarte mic de kilometri parcursi (~160.000 
Km) are probleme tehnice neidentificate (are un bec de avertizare defect motor aprins) 
care nu au fost detectate in functionare dar cei care au venit sa cumpere au solicitat 
efectuarea unei diagnoze la service autorizat Volvo. Aceasta ar presupune deplasarea 
unor specialisti de la service-uri autorizate Volvo la Galati. Debitoarea nu are in acest 
moment resurse pentru plata acestei expertize. 
De asemenea sunt defecte vizibile: parbriz fata crapat, proiectoare fata sparte, placi 
laterale de caroserie (fete) care s-au dezlipit si au fost prinse prin nituri.  Privind terasa 
PUB: aceasta nu prezinta interes deoarece este amplasata in interiorul Stadionului 
Otelul, stadion aflat in proprietatea societatii Arcelor Mittal, stadion inchis in regim de 
conservare. Demontarea acesteia presupune o pierdere fizica de 40-50 % din cauza 
putrezirii lemnului. 
 

2. 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. 

La primul termen de judecata din 16.01.2017 s-a amanat pronuntarea pentru 
26.01.2017. Daca se va admite apelul introdus de noi ar insemna ca se va ridica 

http://www.mobile.de/
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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 
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. 
 
-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, termen 15.12.2016. 
 
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. 
 

Valorificare obiecte de inventar, necorporale 
 
Licentele de soft pe care le are FC OTELUL instalate pe calculatoarele propuse la vanzare 
se vor vinde numai impreuna cu acestea fiind licente OEM destinate folosirii pe un 
anumit calculator. Ele nu pot fi vandute separat. 
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Softul specializat pentru emiterea biletelor de intrare la meci este creat numai pentru 
aceasta destinație si suntem convinsi ca ar putea fi achizitionat eventual de catre o 
localitate care doreste sa-si doteze stadionul cu un sistem informatizat de acces. De 
asemenea pentru a putea fi util trebuie ca stadionul sa fie dotat cu turncheti ce pot citi 
codul de bare al biletelor. Clubul a folosit acest soft pentru Stadionul Otelul (proprietatea 
Arcelor Mittal) care avea turnicheti. 
Problema ridicata de cei care au intrebat este aceea daca trebuie sa fie fiscalizat acest 
soft. Nu cunoastem daca in reglementarile actuale mai este nevoie, dar anterior exista o 
procedura fiscalizata de emitere a biletelor. 
Sansele de valorificare sunt minime.  
Privind bunurile care reprezinta palmaresul clubului: am analizat posibilitatile de 
valorificare si, in Adunarea Creditorilor din data de 18.01.2017, s-a aprobat vanzarea 
acestora pe loturi prin Casa de Licitatii ARTMARK, la pretul de pornire stabilit de Casa de 
licitatii. 
Procesul verbal al adunarii creditorilor a fost transmis spre publicare in BPI si a fost 
publicat pe pagina www.mb.ro a lichidatorului. 
Adunarea Creditorilor a aprobat vanzarea urmatoarelor loturi reprezentand bunuri 
considerate de noi ca fiind palmaresul clubului: Marca „F.C. Otelul Galati”, Palmaresul 
clubului de fotbal Oțelul Galați (80 de cupe câștigate de echipele de seniori și juniori), 
Mică colecție de portrete-caricaturi ale jucătorilor clubului Oțelul Galați (26 desene), 
Istoria F.C. Oțelul Galați in imagini (106 fotografii), Echipament sportiv aparţinând 
jucătorilor F.C. Oţelul Galaţi (214 obiecte) majoritatea in stare avansata de degradare 
datorita folosintei, unele chiar nespalate (specialistii casei de licitatie au dorit sa fie 
lasate ca atare, ”natur”). 
Este interesant de retinut pozitia creditorului ARCELOR MITTAL GALATI SA, care, în 
Adunarea Creditorilor din 18.01.2017, a precizat că nu este de acord cu vanzarea 
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.  
Totodata 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. 
Mentionam ca pana la aceasta data nu au existat oferte multiple pentru palmares. Asa 
cum am precizat in rapoarte anterioare s-a primit, de la Liga Suporterilor Galateni, in 
ianuarie 2016, o singura oferta pentru achizitia marcii la suma de 5.000 lei. 
Prin completarea de oferta transmisa pe email la data de 18.01.2016, Casa de licitatie 
GALERIILE ARTMARK SRL ne-a facut cunoscute preturile de pornire a licitatiei pe 
fiecare lot. Pretul de pornire la licitatie pe loturi conform GALERIILE ARTMARK SRL: 
Marca F.C. Otelul Galati-5.000 euro sub conditia innoirii valide; Palmaresul clubului de 
fotbal Otelul Galați (80 de cupe castigate de echipele de seniori si juniori)- 4.000 euro; 
Mică colectie portrete-caricaturi ale jucatorilor clubului Otelul Galati (26 desene)-1000 
euro; Istoria F.C. Otelul Galati în imagini (106 fotografii)-3.500 euro; Echipament sportiv 

http://www.mb.ro/
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apartinand jucatorilor F.C. Otelul Galati (214 obiecte)-3.500 euro. In urmatoarele zile 
aceste bunuri vor fi analizate de expertii Casei de Licitatii impreuna cu fosti si actuali 
angajati ai clubului care vor stabili pentru fiecare piesa de echipament sportiv daca a 
apartinut/folosit de anumiti jucatori cunoscuti. In functie de acestea este posibil ca sa se 
creeze subloturi de echipamant sportiv. Data licitatiei umeaza sa fie stabilita de Casa de 
Licitatie in functie de programul lor de licitatii si in functie de data la care se termina 
editarea catalogului. Pentru aceste loturi se vor edita cataloage de licitatie si acestea vor 
fi prezentate potentialilor cumparatori interni si internationali, precum si publicului larg 
prin pagina internet a casei de licitatie. 
 
Avand in vedere ca aceasta operatiune de valorificare palmares al unui club de fotbal in 
faliment este prima in Romania si tinand cont ca aceste bunuri nu aduc venituri 
cumparatorilor, ele fiind numai obiecte de colectie, sau cum preciza ARCELOR MITTAL 
avand valoare sentimentala, noi apreciem ca fezabila intreaga procedura și speram sa se 
obtina valori adjudecate mult mai mari decat pretul de pornire si decat singura oferta 
primita. 
Diverse  
Privind valorificarea bunurilor mobile propuse spre vanzare si aprobate deja la vanzare 
de adunarea creditorilor amplasate in incinta Stadionului ”Otelul” din Galati, stadion 
actual in conservare acestea vor fi cuprinse in continuare la vanzare in viitoarele licitatii 
publice programate. Sansa de valorificare a acestora independent de vanzarea 
stadionului este minima fiind bunuri specifice pentru activitatea de pe acel stadion. 
De exemplu: masina de spalat si masina de uscat rufe sunt dimensionate pentru 
necesitatile stadionului si dupa spusele potentialilor cumparatori care au fost sa le vada 
sunt prea mici pentru o spalatorie industriala dar mult prea mari pentru uz casnic. 
Apoi: un bazin de apa numit „rezervor terapie” a fost construit in interiorul cladirii si 
pentru scoatere este necesara taierea in bucati. Din pacate, nici achizitorii de fier vechi 
nu au fost interesati de cumparare datorita costurilor de demolare si a pozitiei incomode 
in care este amplasat. 
La solicitarea noastra verbala adresata conducerii ARCELOR MITTAL aceasta a precizat 
ca societatea nu este interesata de achizitia respectivelor bunuri, stadionul intrand in 
conservare.  
Tinand seama de situatia existenta, ne propunem ca in luna aprilie, dupa noua etapa de 
publicitate, sa elaboram o lista cu bunuri pentru casare si sa propunem casarea lor. 
 
 
 
 
Lichidator judiciar, 
SCP MB Management IPURL, 
Prin Mihail Bojinca 
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