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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/arcelormittal.jpg" alt="ArcelorMittal Galati" width="430" />Dup? ce a O?elul a
fost exilat? de c?tre Combinat de pe stadionul care-i poart? numele, pentru neplata chiriei,
reprezentan?ii ArcelorMittal au ie?it � sf�?it � pres? s?-?i prezinte varianta lor. Directorul
general Bruno Ribo a precizat c? datoria pe care clubul de fotbal o are fa?? de Combinat este
mult mai mare dec� se ?tia, echipa av�d de pl?tit peste jum?tate de milion de euro, pentru
folosirea stadionului � ultimii doi ani! Reprezentantul ArcelorMittal a mai explicat c? aceast?
companie nu dore?te s? mai ajute sportul profesionist, ci caut? alte metode s? sprijine
comunitatea local?. �</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Bruno Ribo (director
general ArcelorMittal Gala?i):</strong> <em>"Stadionul este un activ al ArcelorMittal Gala?i ?i
este separat de club. P�? acum doi-trei ani echipa era � m�nile noastre, acum sunt al?i
proprietari, am avut un contract de �chiriere care s-a �cheiat. De fapt, � ultimii doi ani de zile
acest contract de �chiriere nu a fost onorat. ?tim c? echipa este important? pentru ora?, de
aceea am men?inut � ultimii doi ani situa?ia, dar exist? ?i un punct � toat? povestea asta. Am
f?cut tot ce s-a putut face � to?i ace?ti doi ani, g?zduind echipa f?r? s? lu?m practic niciun leu.
Stadionul are nevoie de ni?te cheltuieli curente pentru a-l men?ine ?i nu eram siguri c? ?i de
acum �colo ei vor putea s? pl?teasc?, acesta fiind un alt motiv pentru care nu am mai �cheiat
un alt contract. Chiria era cam de 200.000 euro pe an, iar datoria total? este de peste 500.000
de euro. Ideea este c? noi nu mai dorim s? sprijinim sport profesionist, � situa?ia � care acum
continu?m s? pierdem bani. Ne orient?m spre alte dou? direc?ii prin care s? sprijinim
comunitatea local?: s?n?tatea ?i educa?ia public?.�</em></p>
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