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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/stadion_otelul_bannere.jpg" alt="Stadionul Otelul ar putea reveni orasului
Galati" width="430" />Fostul juc?tor de legend? al O?elului, C?t?lin Tofan, actualul pre?edinte
al Funda?iei Sportul G?l??ean, a vorbit la Divizia Local? de la Digi24 Gala?i despre dorin?a
Prim?riei de a achizi?iona Baza Sportiv? O?elul de la ArcelorMittal. Tofan a explicat c? cei de la
Combinat cer un pre? convenabil pentru stadion, un pre? care poate fi acceptat de c?tre
Consiliul Local Gala?i, dar nu a dezv?luit suma exact?. �</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>C?t?lin Tofan</strong>: <em>�Da, este adev?rat, s-au f?cut demersuri pentru
preluarea Bazei Sportive O?elul de la ArcelorMittal, chiar eu am fost la discu?ii �c? din
august-septembrie c�d se vorbea de o plecare a celor de la O?elul de pe acest stadion. Se
spunea atunci c? doar 3 etape vor fi l?sa?i de c?tre Combinat, iar dup? aceea vor pleca. La
propunerea d-lui primar Marius Stan am mers � Combinat cu dl. city-manager Aurel Vlaicu ?i
am purtat primele discu?ii pentru a �chiria aceast? baz? sportiv?, pentru a o da mai departe
celor de la O?elul, eventual ?i celor de la Metalosport, s? se foloseasc? de ea. Dup? cum s-a ?i
spus, cei de la Combinat ar fi dorit s? conserve baza, s? o bage � conservare ?i, v? da?i
seama, era p?cat. Are un gazon extraordinar, tribuna e numai bun?, este chiar brandul
Gala?iului la momentul ?sta. Oriunde te duci, dac? vorbe?ti de Stadionul O?elul, � ?tie toat?
lumea. S-au f?cut discu?ii, iar acum, mai nou, � s?pt?m�a � care trebuia ca O?elul s? joace
pe Stadionul Dun?rea, domnul primar s-a �t�nit cu reprezentan?ii ArcelorMittal, au continaut
discu?ia privind cump?rarea bazei sportive. Deci de la �chiriere s-a ajuns la cump?rare. S-a
discutat ?i despre un pre?, un pre? convenabil, nu-mi permit s? vorbesc eu acum, am s?-l las
pe domnul primar s? spun? mai multe. Cu siguran?? e un pre? care poate fi acceptat de c?tre
Consiliul Local ?i, bine�?eles, intr�d astfel � patrimoniul Prim?riei se va putea investi � acest
stadion ?i toate echipele �i pot desf??ura activitatea pe acest stadion.�����</em></p>
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