E gata... S-a terminat... Oţelul a intrat în faliment
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Tribunalul Bucureşti a anunţat astăzi verdictul în procesul de insolvenţă al Oţelului. Cel mai
important club din istoria oraşului Galaţi a intrat în procedură de faliment! Suporterii primesc
această lovitură de ciocan, chiar astăzi de 1 Aprilie, dar ţinem să menţionăm din capul locului că
NU ESTE O GLUMĂ... Rămâne de văzut dacă se va mai face apel la această decizie, deşi e
greu de crezut că se mai poate întoarce decizia. De azi înainte rămânem cu amintirile, cu
blestemele pentru nişte nenorociţi care au distrus fotbalul gălăţean şi cea mai titrată echipă a
Moldovei şi cam atât. Povestea celei mai frumoase echipe din istoria Galaţiului, creaţia
preşedintelui-erou Puiu Vasilache se opreşte deocamdată aici.
Iată şi motivaţia Curţii, dar şi ce se va întâmpla cu bunurile echipei în perioada următoare:

“În temeiul art. 107 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune
intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului SC FOTBAL CLUB OŢELUL SA. În
temeiul art. 107 alin 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei ridică dreptul de
administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor
din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la
data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către
lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii.
Dispune întocmirea şi predarea către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 10 zile de la
intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele
acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii.
Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor menţionate la art. 108 alin. (3) din lege, în vederea întocmirii tabelului suplimentar –
16.05.2016; b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la art. 108 alin. (3) din lege, de
întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al acestora – 15.06.2016; c) termenul
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de depunere la tribunal a contestaţiilor – 05.07.2016; d) termenul de întocmire a tabelului
definitiv consolidat – 15.07.2016. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe SCP MB
Management IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o remuneraţie
de 1.500 lei din averea debitorului. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din
Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la
registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art. 108 alin. 1 şi 2 din Legea
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare,
în condiţiile art. 61 alin. 3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin
procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor
creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 107
alin 2 lit. e), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor
agricole în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Fixează termen pentru
continuarea procedurii la 07.09.2016, C. 5, ora 09.00. Executorie. Cu recurs, în termen de 7 zile
de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.03.2016.”
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