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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/stan_marius.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />La Gala?i e
campanie electoral? ?i bine�?eles cu c� ne apropiem de ziua alegerilor �cep s? apar?
acuzele nefondate ?i atacurile murdare.</p>      <p style="text-align: justify;">Bun?oar?, Gazeta
Sporturilor nu s-a putut ab?ine ?i a preluat un articol din �presa� g?l??ean?, � care se
zvone?te c? din conturile O?elului ar lipsi 2,7 milioane de euro, fapt remarcat, spune sursa, �
urma rezultatelor preliminare ale auditului financiar care are loc la club.<br />Totu?i, nu putem
trece peste faptul c? r?sp�dacii acestor zvonuri sunt aceea?i care-l atac? pe directorul general
Marius Stan ?i-l sus?in pe Nicu?or Ciumacenco pe anumite site-uri obscure din Galati. A?a c?,
at� c� ne intereseaz? pe noi, ?tirea devine nul?. P�? ?i mult hulitul pre?edinte al Consilului de
Administra?ie, Ionel Bor?, a declarat c? el nu a auzit de lipsa banilor, � condi?iile � care auditul
nici m?car nu a fost finalizat: "Din ce cunosc eu, auditul nu s-a �cheiat. Probabil c? va mai dura
c�eva s?pt?m�i! Nu pot comenta informa?iile."<br />De asemenea, dup? cum bine ?ti?i, acest
ultim audit cuprinde perioada ianuarie-martie 2012, iar O?elul are deja conturile blocate din
cauza anumitor procese pierdute, deci este practic imposibil ca cineva s? se poat? atinge de
sumele din banc?. Mai mult, este nevoie de semn?tura a trei persoane din cadrul clubului
pentru ca banii s? poat? fi folosi?i. A?a c? niciunul dintre directorul economic, directorul general
Marius Stan sau pre?edintele boardului de ac?ionari Ionel Bor?, nu s-ar fi putut atinge de cele
2,7 milioane!<br />A?a c? � rug?m pe cei care lanseaz? astfel de �bombe de pres?� s? se
documenteze mai bine c�d inventeaz? lucruri. La final, iat? ?i ce a avut de spus Marius Stan
despre subiectul � cauz?: <em>"Astfel de zvonuri au ap?rut pe diverse site-uri controlate de
al?i candida?i. Nu e nimic adev?rat! � prezent, � conturile noastre se afl? c�eva milioane bune
de euro ?i � cur�d vor intra ?i altele. E doar o campanie electoral? � care se arunc? cu
noroi!".��</em>��</p>
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