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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/dunarea_stadium.jpg" alt="Stadionul Dunarea" width="430" />Forma?ia de
Liga II-a, Dun?rea Gala?i, s-a mutat de s�b?ta trecut? la Baza Sportiv? �Zoltan David�, acolo
unde �i va desf??ura partidele de pe teren propriu. Acesta ar putea fi primul pas, pentru
�ceperea lucr?rilor la stadionul �Dun?rea�, primarul Marius Stan promi?�d c? noua aren? va
fi gata � 2014. Cu acest termen � g�d este din ce � ce mai clar c? ar fi cazul ca lucr?rile s?
�ceap? c� de cur�d pentru a putea fi finalizate la data anun?at?.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">O veste bun? este faptul c? se poate juca fotbal din nou la Baza
Sportiv? �Zoltan David�, dup? ce stadionul respectiv nu a putut fi folosit timp de aproape un
an, din cauza unor probleme de natur? legal?. Fosta �Ancora� apar?ine acum clubului O?elul
?i chiar dac? are doar o tribun? cu aproximativ 1000 de locuri, gazonul se prezint? � condi?ii
absolut impecabile. Probabil ?i �satelitul� va reveni aici c� de cur�d.<br />�c? nu se ?tie ce
capacitate va avea noua aren? �Dun?rea�, dup? ce s-au vehiculat cifre de la 25.000 la 45.000
de locuri, anun?�du-se �s? c? lucrarea va costa aproximativ 80 de milioane de euro. � 2012,
Marius Stan a declarat � mai multe r�duri c? stadionul va fi unul de 5 stele, pe care se vor
putea disputa inclusiv jocuri de Liga Campionilor! Arena de lux g?l??ean? va fi construit? pe
locul actualului stadion �Dun?rea�. Proiectul are � plan o un stadion modern cu acoperi?,
destinat exclusiv fotbalului, ceea ce �seamn? c? tribunele vor fi mai aproape de gazon, prin
lipsa pistei de alerg?ri. Directorul general Narcis R?ducan a precizat la acea vreme c? noul
stadion va p?stra ?i simbolistica Gala?iului, acoperi?ul urm�d s? fie conceput � stil �Valurile
Dun?rii�. Marius Stan a explicat � trecut c? banii pentru o astfel de lucrare vor veni din
finan??ri externe, dar se vor pune ?i bani publici la b?taie.<br />Prima mi?care pentru
�ceperea lucr?rilor era mutarea concitadinei Dun?rea, a?a c? s-a g?sit o solu?ia la fosta baz?
�Ancora�, unde echipa de Liga a II-a va putea disputa de acum jocurile oficiale, eliber�d astfel
stadionul �Dun?rea� pentru �ceperea lucr?rilor.<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Marius Stan (februarie 2013):</strong> <em>�� mod sigur
� mandatul pe care � am vom inaugural stadionul. Finalizarea va avea loc � 2014. Nu este o
promisiune electoral?, ci doar o promisiune."</em><strong></strong></p>
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