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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Mihai Leca"
src="images/front/leca.jpg" height="250" width="430" />Conducerea O?elului a anun?at c?
juc?torul Mihai Leca, aflat � probe la clubul g?l??ean, a dat satisfac?ie ?i va fi p?strat � lot. El
va semna � cel mai scurt timp un contract cu forma?ia ro?-alb-albastr?, dar cu siguran?? nu va
avea drept de joc s�b?t? la meciul cu Viitorul Constan?a.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">Mihai Daniel Leca a evoluat ultima oar? pentru Concordia Chiajna, dar este liber din
var?. El a marcat deja un gol superb � jocul de verificare cu cei din M?cin, afl�du-se � probe
la O?elul de mai multe zile. <br />Leca (22 de ani) este un funda? central masiv, de 1.92m, care
poate acoperi ?i postul de mijloca? defensiv la nevoie. El ?i-a �ceput cariera la Concordia
Chiajna, singura echip? pentru care a evoluat la profesioni?ti. � anul � care O?elul lua
campionatul, Leca abia era promovat la echipa mare, debut�d � Liga a II-a la un meci cu CS
Otopeni, � care a evoluat doar 15 minute. � acela?i an, forma?ia ilfovean? a promovat, iar
Leca a devenit om de baz? la Chiajna cu 59 de partide (58 ca titular!) � ultimele dou? sezoane
de Liga I, timp � care a marcat ?i un gol pe terenul Media?ului. De remarcat este ?i faptul c? �
aceast? perioad? a str�s ?i 7 meciuri la na?ionala de tineret a Rom�iei! Fotbalistul cotat la
500.000 de euro de c?tre site-ul de specialitate transfermarkt este liber din var?, c�d s-a
desp?r?it de Concordia Chiajna, fiindu-i reziliat contractul, deoarece a fost prins la mijloc �
scandalul antrenorilor ?umudic? ?i Chiril?.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristi
Munteanu</strong>: <em>,,Leca va semna cu noi. El este un juc?tor foarte interesant pe care
noi l-am urm?rit atent. Este component al na?ionalei de tineret ?i poate evolua pe mai multe
posturi. Nu puteam sc?pa ocazia s? � transfer?m. Din p?cate, nu vom putea s?-l folosim �
partida cu Viitorul. Trebuie s? se mai preg?teasc? al?turi de noi ?i probabil c? la meciul cu Gaz
Metan va juca."</em></p>
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