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r�durile de mai jos red?m integral con?inutul comunicatului primarului Marius Stan, vizavi de
ceea ce se �t�pl? � acest moment la clubul de fotbal O?elul:</p>      <p style="text-align:
justify;"><em style="text-align: justify;">Dragi iubitori de fotbal din Gala?i,</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><em>Am ales aceast? cale de a comunica � direct cu voi � pentru c?
sunt deopotriv? preocupat ?i dezam?git de ceea ce se �t�pl? la FC O?elul Gala?i.</em><br
/><em>Sunt primarul g?l??enilor, dar nu uit de unde am plecat ?i de unde m? ?tiu oamenii. De
aceea, nu �i este indiferent? situa?ia de la Club. Ca Primar ?i fost manager de organiza?ie
sportiv?, sunt uimit de lipsa vreunui plan coerent de dezvoltare a acestui brand de prim? m�?
al municipiului, un simbol inegalabil. De aceea, am ales s? nu mai tac.</em><br /><em>?tim cu
to?ii c? am f?cut eforturi mari pentru a aduce un investitor serios la Club. Ne-am orientat, anul
trecut, asupra Domnului Adamescu, despre care ?tiam c? este la c�ma unor afaceri serioase, o
garan?ie de continuitate pentru fotbalul g?l??ean.</em><br /><em>Odat? cu acest transfer de
proprietate, am p?r?sit Clubul. Am plecat cu mari �pliniri pe plan sportiv, un Titlu de
Campioan?, o Supercup?, o participare � UEFA Champions League ?i zeci, poate sute de mii
de g?l??eni ferici?i. Am l?sat visteria Clubului cu mai bine de 7 milioane de Euro ?i zero datorii,
situa?ie rar?, dac? nu cumva unic? � Liga I.</em><br /><em>�tre timp au ap?rut probleme
serioase la FC O?elul. Juc?torii echipei, cei de la care orice suporter g?l??ean a?teapt? un nou
trofeu � Cupa Rom�iei �, sunt nepl?ti?i din luna decembrie a anului trecut ?i, la fel de grav,
antrenorul Petre Grigora?, poate cel mai apreciat tehnician din istoria Clubului, n-a semnat �c?
un contract cu FC O?elul Gala?i. De ce?</em><br /><em>M? �treb dac? nu cumva achizi?ia
acestui Club a fost v?zut? ca o cale de a de?ine controlul asupra unor resurse financiare
c�tigate acolo jos, pe terenul de joc. M? �treb dac? nu cumva se dore?te sacrificarea unor
rezultate sportive doar pentru realizarea unor scheme financiare care nu au nicio leg?tur? cu
sportul ori cu sufletul suporterilor.</em><br /><em>Doresc s? anun?, � final, c? sunt m�nit s?
constat �r?ut??irea situa?iei de la FC O?elul, s?-i propun ora?ului o analiz? serioas? privind
continuarea sprijinului c?tre Club ?i s? m? delimitez categoric de ceea ce cred c? poate fi o
subjugare a intereselor sportive celor financiare. A? fi fericit s? m? �?el.  </em><br
/><em>O?elul are un patron care trebuie s? le explice g?l??enilor urm?toarele: care � sunt
inten?iile, ce a f?cut cu resursele preluate de la fostul ac?ionar ?i cum asigur? derularea
activit??ii ?i finan?area pe mai departe.</em><br /><em>P�? la l?murirea acestor chestiuni,
voi fi al?turi de echip? ?i de suporteri doar cu sufletul meu de �o?elar�. </em><br /><em>Ca
primar, voi �cepe ?i duce la bun sf�?it proiectul stadionului modern pe care l-am promis
iubitorilor de fotbal din Gala?i.</em> <br /><strong> </strong><br /><strong>Ing. Marius
STAN</strong><br /><strong>Primarul Municipiului Gala?i</strong></p>

 1 / 1


