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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/bus_laurentiu.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />� urm? cu o
s?pt?m�?, mai exact imediat dup? semie?ecul cu FC Bra?ov, c�eva surse online prezentau o
list? cu juc?torii care ar fi urmat s? fie da?i afar? de la O?elul la iarn?. Cum nu iese fum f?r? foc,
problema a revenit pe tapet dup? un nou 0-0, de data aceasta pe terenul celor de la Concordia
Chiajna.</p>      <p style="text-align: justify;">Lauren?iu Bu?(25 de ani) care a refuzat s? joace
vineri pentru "satelit", dup? ce nu prinsese lotul la echipa mare, a fost exclus definitiv. El va
continua s? se antreneze doar cu O?elul II, iar la iarn? va fi cu siguran?? � capul listei de
plec?ri. De asemenea, cei din conducerea clubului sunt extrem de sup?ra?i pe atitudinea
fotbali?tilor care nu au mai c�tigat de zece etape ?i le-au transmis acestora c? doar o revenire
senza?ional? i-ar mai putea p?stra � lotul O?elului dup? remanierea de iarn?! S-au �p?r?it ?i
c�eva amenzi pentru indisciplin?, iar lista cu juc?torii pu?i pe lista de transferuri cre?te dup?
fiecare etap?�</p>  <p style="text-align: justify;">Mijloca?ul de band?,�Lauren?iu Bu?, a fost
achizi?ionat de O?elul � ianuarie 2010, de la Arie?ul Turda, dar a continuat s? evolueze la
forma?ia de liga a II-a pentru c? nu avea drept de joc la o a treia echip? � decurs de doar un
an. A revenit � vara lui 2010 ?i s-a impus foarte greu, dar pe final ?i-a pus decisiv amprenta �
c�tigarea campionatului de c?tre O?elul in 2011. Suporterii g?l??eni � tin cel mai bine minte
pentru golul victoriei marcat � Supercupa cu Steaua. Mijloca?ul care poate juca pe ambele
benzi ale terenului a str�s per total 34 de meciuri � tricoul O?elului, � toate competi?iile,
�scriind 2 goluri.</p>
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