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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/butunoiu_rapisca.jpg" alt="Dorin Butunoiu si Vlad Rapisca" width="430" />La
emisiunea Lider Sportiv, de la Pro FM Lider FM, pre?edintele celor de la Metalosport Gala?i,
Dorin Butunoiu, a recunoscut c? a avut discu?ii cu administratorul special al O?elului, Vlad
R?pi?c?, legat de o fuziune �tre cele dou? echipe, � caz c? nu se g?se?te o solu?ie de salvare
pentru forma?ia fanion a Gala?iului. Cu toate acestea, oficialul de la Metalosport a explicat c?
aceasta ar fi v?zut? ca o ultim? solu?ie de salvare a fotbalului g?l??ean, � caz c? nu se mai
poate face absolut nimic � acest sens.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Dorin Butunoiu</strong>: <em>�Am purtat discu?ii � acest sens, dar aceasta
ar fi ultima variant?, � caz c? nu se mai poate face nimic. Eu sincer �i doresc s? continui pe
linia mea, la clubul Metalosport, iar cu siguran?? c? suporterii din Gala?i ?i-ar dori ca O?elul s?
continue � formula care este acum, cu sigl?, cu palmares, cu suporteri, cu juc?tori. Sunt
convins de treaba asta! Noi am spus c?, dac? nu se g?se?te alt? solu?ie, financiar?, sportiv?, la
nivel de autorit??i locale sau la patronatul de la Bucure?ti, noi suntem dispu?i pentru o
colaborare ?i la o fuziune �tre cele dou? cluburi. ?i asta pentru ca iubitorii fotbalului g?l??ean
s? aib? totu?i bucuria dup? o s?pt?m�? de munc? s? poat? s? mearg? s? vad? un meci de
fotbal � weekend. N-am ajuns at� de departe s? discut?m de palmares, important era doar ca
la �ceputul campionatului echipele s? fie preg?tite s? poat? juca. Altfel va muri fotbalul din
Gala?i! Va fi o perioad? neagr? � istoria fotbalului g?l??ean dac? nu vom mai avea nicio echip?
la nivelul primelor 3 ligi. Eu n-am nevoie de niciun palmares, important era doar s? salv?m
fotbalul g?l??ean.�</em></p>
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