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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Veste buna
pentru Otelul la sfarsitul unui an infernal" src="images/front/tribunal.jpg" height="250"
width="430" />Tribunalului Bucure?ti a dat � sf�?it un verdict � cazul insolven?ei O?elului, iar
dup? prezentarea � sintez? a m?surilor efectuate p�? acum de c?tre administratorul judiciar pe
4 decembrie, a urmat aprobarea planului de reorganizare al Fotbal Club O?elul S.A.!</p>    <br
/>  <p style="text-align: justify;">Acest lucru s-a �t�plat pe 18 decembrie, anul curent, c�d
instan?a a declarat c? �<span style="font-size: 10pt;"><strong><em>admite cererea
administratorului judiciar Activ Lichidator Ipurl. Confirm? planul de reorganizare propus de c?tre
debitoarea FOTBAL CLUB O?ELUL SA. Dispune derularea planului pe o perioad? de 3 ani de
la data confirm?rii. Cu apel. Pronun?at? � ?edin?? public?, azi,
18.12.2013.</em></strong></span>�<br />Cu dou? s?pt?m�i �ainte Tribunalul Bucure?ti
admitea cererea debitorului, adic? a FC O?elul Gala?i ?i dispunea publicarea � Monitorul
Oficial al Rom�iei hot?r�ea A.G.A. a debitorului ?i anume intrarea � insolven?? din data de
05.07.2013 ?i �registrarea hot?r�ii la ONRC. �<br />De altfel, cei din conducere au dat
asigur?ri � ultima vreme c? nu sunt motive de �grijorare ?i c? O?elul va ie?i cu bine din
aceast? situa?ie. Faptul c? planul a fost confirmat a se derula pe o perioad? de 3 ani nu mai
reprezint? o problem? major? pentru club, deoarece starea de insolven?? nu va mai duce la
retrogradare, iar forma?ia � cauz? va primi licen?a dac? i se aprob? planul de reorganizare!<br
/>Reamintim c? FC O?elul S.A. Gala?i a intrat � insolven?? la �ceputul lunii iulie, anul curent,
la cererea noului patronat reprezentat de The Nova Group, companie condus? de Dan Grigore
Adamescu. <br />Urm?toarea dat? important? la care conducerea O?elului va ap?rea � fa?a
Tribunalului Bucure?ti este 25 iunie 2014!</p>
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