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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/siderurgistul_galati.jpg" alt="Intalnirea va avea loc la baza Siderurgistul"
width="430" />S�b?t?, 23 aprilie 2016, de la ora 11.00, to?i suporterii o?elari sunt invita?i la
Stadionul �Siderurgistul� pentru a lua parte la discu?iile referitoare la �fiin?area unei noi
asocia?ii sportive cu scopul re�vierii echipei O?elul Gala?i, dup? principiile fanilor
ro?-alb-alba?tri.</p>      <p style="text-align: justify;">Astfel, to?i cei care se mai consider?
suporteri sunt chema?i sub acela?i steag pentru a veni cu idei ?i propuneri despre cum ar trebui
s? func?ioneze noua echip? care ar urma s? ne reprezinte.<br />Doar �preun? putem re�via
titanul de o?el, astfel c? este nevoie de fiecare fan � parte pentru a reu?i � acest demers, deci
dac? v? dori?i ca acest proiect s? se nasc? ?i s? ia amploare nu ezita?i s? veni?i m�ne la
discu?ii. Pentru cei afla?i � afara ??rii sau a ora?ului se vor descrie planurile � am?nunt pe
site-urile suporterilor ?i pe re?elele de socizalizare, dar cei care sunt �c? � Gala?i sunt ruga?i
s? participe neap?rat la aceast? �t�nire care poate reprezenta un moment zero pentru
O?elul.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>COMUNICAT:</strong> <em>"Dup? cum a?i
fost deja informa?i, � ultimele dou? s?pt?m�i suporterii asocia?i diverselor grup?ri au purtat
discu?ii preliminare � ceea ce prive?te viitorul echipei O?elul Gala?i ?i a �tregii mi?c?ri otelare.
� urma acestor discu?ii a rezultat c? singura ?ans<em>?</em> ca ceea ce au f?cut vechii
conduc<em>?tori </em> s? nu se mai �t�ple e ca suporterii s? se uneasc? �tr-un singur club,
pe care s? � conduc? tot ei. Acest club urmeaz? s? fie organizat pe principiul socios, adic? to?i
membrii vor avea aceea?i putere, care va putea fi exercitat? prin vot � Adunarea General?.
Astfel, toate deciziile importante din club vor fi luate prin votul celor mul?i, O?elul Gala?i
reprezent�d cu adev?rat voin?a noastr? ?i nu a unor conduc?tori vremelnici.</em><br
/><em>Viitorul club nu va putea fi implicat politic � niciun fel, orice conduc?tor al clubului care
va dori s? fac? parte dintr-un partid fiind imediat eliberat din func?ie.</em><br /><em>Tot
profitul viitorului club va trebui obligatoriu reinvestit � O?elul Gala?i, astfel �c� nimeni s? nu
poat? �cerca m?car s? repete ceea ce a fost � trecut.</em><br /><em>Un alt punct important
stabilit de suporteri este transparen?a total? � ceea ce prive?te activitatea clubului. Suporterii
vor putea fi informa?i oric�d de deciziile luate de conduc?torii clubului, dar ?i de sumele de
bani care intr? ?i ies din contul clubului.</em><br /><em>Acestea sunt o parte din cele 6
principii stabilite p�? acum � urm? consult?rilor �tre suporteri, principii care se vor a fi pilonii
pe care se va sprijini O?elul Gala?i � viitor.</em><br /><em>Numai c? un astfel de proiect, f?r?
sprijinul tuturor suporterilor nu va avea succes. De aceea chem?m toat? suflarea o?elar? s? se
al?ture demersului nostru ?i s? sprijine din toate punctele de vedere aceast? �cercare de a
readuce echipa O?elul Gala?i pe o cale normal?.</em><br /><em>M�ne 23 aprilie, de la ora
11.00, ne vom �t�ni to?i suporterii la Stadionul Siderurgistul � �cercarea de a-i uni pe cei cu
s�ge ro?u-alb-albastru �tr-un singur glas. To?i suporterii vor putea afla ultimele detalii ale
planului, care sunt pa?ii de urmat � continuare, vom discuta cu to?i cei care vor s? adauge
ceva la lista de principii deja discutat<em><em>? </em></em> ?i vom �cerca s? repornim
O?elul.</em><br /><em>V? rug?m s? promova?i aceast? ac?iune at� � mediul online, dar ?i
prin viu grai. E foarte important ca to?i suporterii s? fie prezen?i pentru ca acest proiect s? aib?
legitimitate. Nu conteaz? v�sta, sexul sau orient?rile politice, conteaz? doar s? fi?i o?elari ?i s?
dori?i ca O?elul Gala?i s? existe."</em></p>
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