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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Primaria nu
mai finanteaza Otelul de 2 ani de zile" src="images/front/primaria_galati.jpg" height="250"
width="430" />Noul administrator special al FC O?elul Gala?i, Vlad Alexandru R?pi?c?, a
explicat c? exist? � continuare discu?ii cu persoane care ar vrea s? investeasc? la O?elul. �
acela?i timp, oficialul clubului ro?-alb-albastru ?i-ar dori ca oamenii de afaceri g?l??eni s? vin?
mai aproape de echip? � aceste momente. R?pi?c? a mai precizat c? este gata oric�d s?
colaboreze ?i cu Prim?ria Gala?i sau Consilul Jude?ean, lucru imposibil � mandatul lui Lucian
Ciofoaia. Administratorul special a dat de �?eles c? orice ajutor pentru O?elul ar fi binevenit,
clubul fiind �tr-o situa?ie foarte grea din punct de vedere financiar.</p>      <p style="text-align:
justify;">Cu toate acestea, primarul Marius Stan, fostul director general al O?elului, a declarat
recent c? a discutat deja cu cei care doresc s? investeasc? la club ?i a afirmat c? nu poate ajuta
cu nimic echipa, deoarece sediul acesteia a fost mutat la Bucure?ti!<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Vlad Alexandru
R?pi?c?</strong>: <em>�Suntem � discu?ii cu unii oameni care vor s? investeasc? la O?elul.
Ne dorim ca mul?i oameni de afaceri din Gala?i s? vin? l�g? echip?. Noi suntem deschi?i la o
colaborare cu administra?ia local?. Vreau s? am o discu?ie cu domnul primar pentru a vedea �
ce m?sur? putem fi sprijini?i. Orice ajutor, c? vine de la Prim?rie, de la Consiliul Jude?ului sau
de la al?i factori locali, este binevenit.�</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Marius Stan:</strong> <em>�Clubul, ast?zi, c�d st?m de vorb?, este cu
sediul la Bucure?ti. Legea nu ne permite s? finan??m o entitate care nici m?car nu mai are
sediul social � Gala?i. A?a �c�, din punctul acesta de vedere nu e nicio speran??. M? doare
inima, m? doare sufletul, dar ?in ?i la libertatea mea ?i a consilierilor.�</em></p>
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