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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/dorin_butunoiu.jpg" alt="Dorin Butunoiu" width="430" />Vocea suporterilor a
fost ascultat?! Pre?edintele Metalosport Gala?i, Dorin Butunoiu, a anun?at pe Facebook c?
echipa sa nu va mai deveni clona O?elului.</p>      <p style="text-align: justify;"><em>�Dragi
prieteni ?i iubitori ai sportului cu balonul rotund, ?in s? v? anun? c? proiectul METALOSPORT
merge mai departe a?a cum a fost prezentat � 2011 ?i implementat � ace?ti 4 ani. Tot ceea ce
s-a auzit ?i �t�plat p�? acum c�eva zile, precum c? Metalosport va deveni clona clubului
O?elul, sau c? Metalosport va deveni O?elul, au fost doar simple discu?ii, dar nimic concret.
P�? acum nu am vrut s? ies �tr-o conferin?? de pres?, sau cumva � eviden??, unde s? explic
c�eva am?nunte despre acest proiect "noul Otelul", care era doar �tr-un stadiu incipient, dar
nimic semnat ?i parafat. Au fost purtate ni?te discu?ii de principiu unde primarul municipiului
Gala?i ?i-a dat angajamentul c? va sprijini un eventual proiect �tre dou? cluburi. Demararea lui
se f?cea atunci c�d actualul O?elul nu ar mai fi continuat s? existe, ceea ce sincer eu nu �i
doresc s? se �t�ple. Zilele trecute am fost anun?at c? acest proiect nu mai este sprijinit de
actualul primar, nu ?tiu din ce motive, oare faptul c? nu am vrut s? cedez func?ia de Pre?edinte
al clubului ar fi principalul motiv? Nu cred ?i sigur altele au fost datele problemei. A?a c? FC
Metalosport Gala?i va merge mai departe, iar cu aceast? ocazie ne-am cam apucat de treab?.
Fac un apel c?tre cei ce iubesc fotbalul, cei care ?in la acest club ?i totodat? mai fac apel la cei
care �i sunt prieteni, pentru a m? sprijini pe mine ?i acest club pentru a merge mai
departe.�</em></p>
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