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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/marius_stan_president.jpg" alt="Marius Stan" width="430" />O?elul a fost din
nou la un pas s? fie alungat? definitiv de pe stadionul care-i poart? numele ?i doar interven?ia
Prim?riei pe l�g? ArcelorMittal, proprietara arenei, a �piedicat aceast? ru?ine. Datorit? acestei
situa?ii ingrate a ap?rut din nou pe tapet problema stadionului din ?iglina III, mo?tenit de colosul
siderurgic odat? cu preluarea Combinatului din Gala?i. Primarul Marius Stan ?i directorul
Funda?iei Sportul G?l??ean, C?t?lin Tofan, au vorbit iar despre necesitatea prelu?rii
Stadionului �O?elul� de c?tre municipalitate pentru ca echipa fanion a Gala?iului s? nu ma
�t�pine problema de care s-a lovit acum, dar ?i � var?!� �</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Marius Stan</strong>: <em>�Mul?umesc public, �c? o dat?, conducerii
Combinatului ArcelorMittal pentru �?elegerea de care d? dovad? ?i pentru implicarea pe care o
are � via?a comunit??ii g?l??ene. Echipa O?elul Gala?i, prin tot ce a reprezentat ?i �c?
reprezint? ea pentru acest ora?, merit? s? joace pe stadionul care a consacrat-o. � egal?
m?sur?, suporterii O?elului, care i-au fost al?turi la bine, dar mai ales la greu, merit? s?-?i
sus?in? favori?ii pe stadionul pe care au tr?it cele mai mari bucurii. Acest lucru l-au �?eles ?i
cei din conducerea ArcelorMittal, c?rora le mul?umesc. Cred c? ar fi benefic pentru �treaga
comunitate g?l??ean?, pentru sportul local ?i pentru viitorul fotbalului din Gala?i ca baza
sportiv? O?elul s? intre � patrimoniul municipalit??ii. Este o aren? pe care echipa O?elul a
ob?inut cele mai mari performan?e din istoria fotbalului g?l??ean, performan?e care au devenit
un brand al Gala?iului.�</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>C?t?lin Tofan (director Funda?ia Sportul G?l??ean)</strong>: <em>�Ca
urmare a discu?iilor purtate � ultimele zile �tre reprezentan?ii Prim?riei ?i cei de la
ArcelorMittal, care au �?eles situa?ia, echipa a fost reprimit? pe stadionul O?elul. Consider c?
este �c? un pas f?cut de autorit??ile locale, care vor s? cumpere aceast? baz? sportiv? ?i s?
ajute astfel clubul care traverseaz? o perioad? dificil? ?i vreau s? le mul?umesc celor din
Combinat pentru �?elegere ?i colaborare.�</em></p>
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