“Cam 220.000 de euro ar costa terenul la Dunărea”
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Preşedintele Fundaţiei Sportul Gălăţean, Cătălin Tofan, a explicat la emisiunea Divizia Locală,
de la Digi24 Galaţi, cam cât ar costa prima etapă a refacerii Stadionului Dunărea.

Cătălin Tofan: “Prima etapă de refacere a Stadionului Dunărea, cea referitoare la gazon şi la
pistă, ar putea fi terminată anul viitor. Am primit asigurări că va fi prinsă în buget această
investiţie pentru pista de atletism şi gazonul de pe stadion. Eu lucrez acum la un plan pentru
bugetarea în infrastructura sportivă, în scurt timp îl voi preda celor de la Investiţii de la Primăria
Galaţi, bineînţeles îi voi aduce la cunoştinţă şi domnului primar şi cred că atunci când se va face
bugetul pe 2016, în cel mai scurt timp, vor fi prinse şi aceste investiţii care trebuiesc făcute în
bazele sportive pe care Fundaţia Sportul Gălăţean le administrează. Vă daţi seama că nu doar
Baza Sportivă Dunărea necesită investiţii, doar că aici trebuie cei mai mulţi bani. Estimativ cam
220.000 de euro ar costa terenul, iar pista peste 100.000 de euro, deci ar fi un total de maxim
400.000 de euro. N-am pus şi manopera aici şi celelalte cheltuieli. Eu cred că sunt bani care pot
fi folosiţi în această bază sportivă şi trebuie la un moment dat să începem să şi investim pentru
că vedeţi: toată lumea se modernizează. A venit şi această clipă când trebuia iniţial ca Oţelul să
joace pe Stadionul Dunărea şi era practic imaginea unui stadion din Galaţi şi dădea urât. Ne-au
cerut poze de la Federaţia Română de Fotbal, au venit să facă poze la gazon... După cum v-am
spus, e un subiect delicat. Baza Sportivă Dunărea nu a suferit modificări de foarte mult timp şi
bineînţeles se deteriorează. Faptul că se dă cu un var şi cu o vopsea nu este de ajuns.
Trebuiesc făcute investiţii mari pentru ca, după aceea, Fundaţia să le administreze şi să le
gospodărească. Deocamdată nu ai ce să gospodăreşti, decât să menţii nivelul la care sunt, să
nu se degradeze şi mai tare.”
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