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/>Fostul director general al O?elului ?i actualul primar al ora?ului Gala?i, Marius Stan, a explicat
cum au disp?rut ultimii 4 milioane de euro din conturile clubului. Acesta spune c? Dan
Adamescu ar fi asigurat O?elul la compania sa, Astra, contra sumei respective, iar echipa este
acum � pragul falimentului.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Trebuie s? facem
precizarea din start c? Dun?rea B?tr�?, site-ul suporterilor o?elari, nu este ?i nu va fi de acord
cu declara?iile urm?toare ale lui Stan. Edilul-?ef a precizat c? � cazul � care O?elul va
disp?rea, atunci �via?a merge mai departe� ?i o nou? echip?, cel mai probabil Dun?rea, ar
urma s? preia tradi?ia forma?iei fanion a ora?ului Gala?i. El a mai afirmat c? nu se va jeli prea
mult dup? O?elul, deoarece la rom�i acest lucru dureaz? maxim 2-3 zile. Poate c? a?a o fi, dar
suporterii care au crescut cu O?elul, nu vor putea adopta o nou? echip? a?a de repede, cum ar
crede d-l primar ?i nu suntem de acord cu felul � care se pune problema: chiar renun??m f?r?
lupt? d-le Stan!?<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Marius
Stan:</strong> <em>"C�d actualii ac?ionari au preluat clubul de la Mittal, � conturi se g?seau
7,3 milioane de euro. Apoi s-a semnat un contract de asigurare cu societatea Astra � valoare
de 4 milioane de euro! Patru milioane! O?elul e, practic, cel mai asigurat club din Rom�ia, at�
de asigurat c? se apropie de faliment! Am �?eles atunci c�d am c�tigat campionatul ce
�seamn? aceast? echip? pentru oameni, una din pu?inele bucurii ale lor. Singurul mesaj pe
care pot s?-l transmit g?l??enilor e acela c? sunt al?turi de ei ?i c? �i pare mult mai r?u, chiar ?i
dec� le pare lor, pentru c? O?elul a fost, este ?i va r?m�e parte mare din sufletul meu. Evident
c? lucrul ?sta nu poate dec� s? m? afecteze, sunt convins c? ?i g?l??enii sunt afecta?i, dar
suntem oameni maturi, via?a merge �ainte, cu alt? echip? dac? e cazul, construim altceva,
vom fi iar??i mari, tari, puternici, depinde c� de r?bd?tori suntem pentru a o putea lua de la
cap?t. Dun?rea are ?i ea o tradi?ie bogat?, sigur c? palmaresul cel mai grozav � are O?elul,
care are un loc aparte � inimile suporterilor, dar la rom�i a jeli se poart? doar 2-3 zile, dup?
aceea uit?m, o lu?m de la cap?t ?i evident c? trebuie s? �cerc?m alt? variant?, iar Dun?rea
este o variant?, care cine ?tie poate ajunge s? dep??easc? performan?ele O?elului. �s? nu
vreau s? vorbim la trecut, �c? mai sper ca totu?i momentul acesta s? nu �semne sf�?itul
O?elului. Poate � ultima clip?, acel cineva va l?sa echipa s? traisc?, deoarece merit? o ?ans?
s? tr?iasc?, sunt convins c? sunt oameni care vor dori s? dea o m�? de ajutor unui club care a
adus at�a bucurie g?l??enilor.�</em></p>
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