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src="images/front/marius_stan.jpg" alt="Marius Stan" width="430" />Primarul Marius Stan a
renun?at complet la orice idee de a mai ajuta O?elul, clubul pentru care a jucat fotbal ?i pe care
l-a condus foarte mul?i ani. Edilul-?ef a precizat c? nu se mai poate da nimic de la bugetul local
pentru echip?, at� timp c� este vorba de o societate pe ac?iuni cu sediul �c? � Bucure?ti. De
altfel, Stan este de p?rere c? O?elul nici nu va mai reveni vreodat? cu actele � Gala?i, ceea ce
ar �semna c? la anul va fi obligat? de Federa?ie s? joace la Bucure?ti!</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Marius Stan:</strong><em> �Noi, autorit??ile locale, suntem
pu?i � situa?ia de a nu putea face absolut nimic, pentru c? - trebuie s? mai explic �c? o dat?
pentru cei care nu au �?eles sau nu ne-au urm?rit �deaproape - av�d � vedere c? acest club
?i-a mutat sediul acum 2 ani la Bucure?ti, legea ne interzice s? putem noi s? finan??m de la
bugetul local un club cu sediul � capital?. Coroborat ?i cu faptul c? �c? acest club este
societate pe ac?iuni, avem o decizie a Cur?ii de Conturi, chiar o decizie de imputare pentru anul
2012, a sumei de 500.000 de euro cu care s-a finan?at clubul O?elul la acel moment. Avem o
decizie ?i ne lupt?m � instan?? contra Cur?ii de Conturi pe aceast? decizie. Din punct de
vedere legal problemele sunt extrem-extrem de delicate. Iar??i o �pletire nefericit? a lucrurilor
pentru soarta acestui club este faptul c? acum 2 ani patronatul care a preluat echipa, mut�d
sediul social la Bucure?ti, Federa?ia �tre timp a luat ni?te m?suri care s? nu mai permit? astfel
de permut?ri ale echipelor dintr-un ora? � altul, dintr-un jude? � altul, deoarece erau tot felul de
afaceri mai mult sau mai pu?in la vedere, bani albi sau negri. A?a c? FRF a modificat
regulamentul, iar prin prisma noului Regulament aceast? echip? nu se poate �toarce la Gala?i.
� schimb se mai poate juca la Gala?i �c? un an, din cei 3 ani admi?i de Federa?ie, dar dup?
acest an nu are cum s? se mai �toarc? la Gala?i. Mi se pare utopic s? g�de?ti c? un om de
afaceri, oric� ar fi el de generos sau de bogat, ar vrea s? investeasc? �tr-o echip? care se
cheam? O?elul Bucure?ti totu?i ?i care va fi obligat? de la anul s? joace � capital?.�</em></p>
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