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<p style="text-align: justify;" /><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/marius_stan.jpg" alt="Marius Stan pe cand era interesat de soarta Otelului"
width="430" />Plecat la Bucure?ti s? fac? reclam? galei de K1 din decembrie, primarul Marius
Stan a fost luat la �treb?ri ?i despre fosta lui mare iubire � O?elul Gala?i. Bine�?eles c?
ex-directorul general a ?inut aceea?i plac? cum c? el nu are nicio vin? fa?? de situa?ia
disperat? a clubului, ba mai mult� a plusat acum spun�d c? el nici m?car nu l-a adus pe
Adamescu la echip?, de?i � trecut a recunoscut c? marea sa gre?eal? a fost aceasta!  <br
/>Stan a precizat c? singura cale ca O?elul s? se mai salveze ar fi ca actualul patron s? plece ?i
s? lase echipa, de?i nu a oferit ?i o solu?ie spun�d c? ora?ul Gala?i oricum nu mai poate
prelua forma?ia fanion. Mai mult, primarul nu a explicat de ce municipiul Gala?i s-a �scris la
masa credal? pentru a cere jum?tate de milion de euro unei echipe aflate ?i-a?a �tr-o situa?ie
foarte grea.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Marius
Stan:</strong> <em>"Eu la O?elul Gala?i am fost doar un simplu angajat, care ?i-a dep??it
atribu?iile de mai multe ori spre binele echipei. Acum altcineva este patron, dar din p?cate sunt
perceput ca acel om care l-a adus pe Adamescu. Dar nu am adus eu pe nimeni, c? nu aveam
nicio putere s? aduc. A?a a fost s? fie din p?cate. Este inadmisibil ca un un club ca O?elul s? se
afle � insolven??. Cu banii care erau � cont atunci c�d am predat clubul trebuiau s? tr?iasc?
doi ani f?r? niciun fel de problem?. Faptul c? sunt � insolven?? ?i aproape de faliment nu m?
bucur?, m? �tristeaz? ?i ar trebui s?-i �grijoreze pe cei care se ocup? de echip?. Ora?ului nu
are cum s?-i revin? echipa pentru c? nu permite legea, dar s? ajung? � m�nile unora care le
pas? se poate. Cu o singur? condi?ie, cei care sunt acum s? renun?e. Acum, senza?ia care o
d? echipa este c? e una format? din juc?tori care vin la serviciu ?i at�. Ultimul rezultat, 2-7 cu
CFR Cluj, sun? ca dracu. Am avut ?i eu un 0-7 cu Rapid ?i ne venea s? intr?m sub p?m�t.
Trebuie s? demonstreze c? a fost un accident. Mi-e greu s? spun unde v?d O?elul � urm?torii
ani, dar oricum, nu sunt optimist deloc"</em></p>
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