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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/otelulgalatilogo.jpg" alt="Povestea celei mai frumoase echipei din lume
(pentru suporterii otelari) se incheie deocamdata aici" width="430" />Tribunalul Bucure?ti a
anun?at ast?zi verdictul � procesul de insolven?? al O?elului. Cel mai important club din istoria
ora?ului Gala?i a intrat � procedur? de faliment! Suporterii primesc aceast? lovitur? de ciocan,
chiar ast?zi de 1 Aprilie, dar ?inem s? men?ion?m din capul locului c? NU ESTE O GLUM?...
R?m�e de v?zut dac? se va mai face apel la aceast? decizie, de?i e greu de crezut c? se mai
poate �toarce decizia. De azi �ainte r?m�em cu amintirile, cu blestemele pentru ni?te
nenoroci?i care au distrus fotbalul g?l??ean ?i cea mai titrat? echip? a Moldovei ?i cam at�.
Povestea celei mai frumoase echipe din istoria Gala?iului, crea?ia pre?edintelui-erou Puiu
Vasilache se opre?te deocamdat? aici.<br />Iat? ?i motiva?ia Cur?ii, dar ?i ce se va �t�pla cu
bunurile echipei � perioada urm?toare:</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><em>��
temeiul art. 107 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven?ei, dispune
intrarea � faliment prin procedura general? a debitorului SC FOTBAL CLUB O?ELUL SA. �
temeiul art. 107 alin 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven?ei ridic? dreptul de
administrare al debitorului ?i dispune dizolvarea societ??ii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor
din averea debitoarei, � sarcina lichidatorului judiciar. Stabile?te termen de maxim 10 zile de la
data notific?rii deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor c?tre
lichidator, �preun? cu lista actelor ?i opera?iunilor efectuate p�? la deschiderea procedurii.
Dispune �tocmirea ?i predarea c?tre lichidatorul judiciar, � termen de maxim 10 zile de la
intrarea � faliment, a unei liste cuprinz�d numele ?i adresele creditorilor ?i toate crean?ele
acestora, cu indicarea celor n?scute dup? data introducerii cererii de deschidere a procedurii.
Fixeaz? urm?toarele termene limit?: a) termenul limit? pentru �registrarea cererii de admitere a
crean?elor men?ionate la art. 108 alin. (3) din lege, � vederea �tocmirii tabelului suplimentar �
16.05.2016; b) termenul de verificare a crean?elor men?ionate la art. 108 alin. (3) din lege, de
�tocmire, afi?are ?i comunicare a tabelului suplimentar al acestora � 15.06.2016; c) termenul
de depunere la tribunal a contesta?iilor � 05.07.2016; d) termenul de �tocmire a tabelului
definitiv consolidat � 15.07.2016. Nume?te lichidator judiciar provizoriu pe SCP MB
Management IPURL, care va �deplini atribu?iile prev?zute de art. 25 din lege, cu o
remunera?ie de 1.500 lei din averea debitorului. Pune � vedere lichidatorului judiciar
prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicat? ?i dispune �deplinirea formalit??ilor
privind men?ionarea la registrul comer?ului a reprezentan?ilor permanen?i ai s?i. � temeiul art.
108 alin. 1 ?i 2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolven?ei, dispune ca lichidatorul
judiciar s? trimit? o notificare, � condi?iile art. 61 alin. 3 din lege, privind intrarea debitorului �
procedura falimentului prin procedura general?, ridicarea dreptului de administrare ?i dizolvarea
acestuia, tuturor creditorilor men?iona?i � lista depus? de debitor/administratorul judiciar,
men?ionat? la art. 107 alin 2 lit. e), debitorului ?i oficiului registrului comer?ului sau, dup? caz,
registrului societ??ilor agricole � care debitorul este �matriculat, pentru efectuarea men?iunii.
Fixeaz? termen pentru continuarea procedurii la 07.09.2016, C. 5, ora 09.00. Executorie. Cu
recurs, � termen de 7 zile de la comunicare. Pronun?at? � ?edin?? public?, azi,
30.03.2016.�</em></p>
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