Administratorul judiciar și-a luat angajamentul că Oţelul va reveni cu sediul în Galaţi!
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Galați, 5 noiembrie 2015
Liga Suporterilor Gălățeni 1993 se arată în continuare preocupată de viitorul clubului-fanion al
orașului Galați și întreprinde necontenit demersuri pentru susținerea activității FC Oțelul. Astfel,
reprezentanții asociației suporterilor au inițiat o întrevedere cu administratorul judiciar al
clubului, Mihail Bojincă, pentru a putea avea o imagine mult mai clară asupra situației actuale a
Oțelului și a soluțiilor legale ce pot asigura un viitor stabil pentru formația oțelară.

Din dorința de a prezenta întregii comunități de susținători ai culorilor roș-alb-albastre o
perspectivă cât mai obiectivă a conjuncturii în care se află în acest moment FC Oțelul Galați și
pentru a oferi o transparență a discuțiilor purtate de membrii Ligii cu reprezentantul legal al
clubului, vă facem cunoscute principalele concluzii reieșite din întâlnirea avută la sediul Ligii
Suporterilor Gălățeni:

1. Administratorul judiciar a confirmat că există posibilitatea ca sediul social al FC Oțelul Galați
să revină în orașul nostru. Acesta și-a luat angajamentul ca acest fapt se va întâmpla până
la finalul acestui an, noul sediu urmând a fi localizat la Baza Sportivă „Zoltan David”
(ex-Ancora);

2. În urma dezbaterilor avute cu reprezentanții ANAF, Mihail Bojincă a estimat că în acest
moment șansele ca Oțelul să scape de datoriile către Direcția de Finanțe sunt în procent
de 90%;
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3. În perioada imediat următoare, tot personalul clubului, inclusiv jucătorii, staff-ul tehnic și
administrativ, va beneficia de plata a 3 salarii dintr-un fond de garantare
ce va permite menținerea echipei pe linia de plutire până la finalul anului calendaristic;

4. În cursul acestei săptâmâni s-a efectuat plata baremului restant pentru prestația arbitrilor la
jocul precedent disputat pe teren propriu și s-au dat asigurări că și la următoarele meciuri se vor
găsi resurse financiare pentru susținerea activității sportive;

5. Stadionul “Oțelul” va intra în conservare și va fi astfel indisponibil pentru partidele de
acasă ale echipei! Astfel, deși existau șanse ca Oțelul să joace în alte orașe, în urma
discuțiilor avute între reprezentanții clubului și autoritățile locale, intermediate de Liga
Suporterilor Gălățeni, formația oțelară ar putea disputa jocurile de acasă pe Stadionul
“Dunărea”, care aparține municipalității. În perioada următoare va fi inițiat procesul de
omologare pentru a se putea stabili dacă arena întrunește condițiile necesare de disputare a
jocurilor din Liga 2;

6. Cu sprijinul Ligii Suporterilor Gălățeni, site-ul oficial al clubului va beneficia de un update, atât
din punct de vedere vizual, cât și din perspectiva informațiilor prezentate pe pagina oficială.

La final, administratorul judiciar a apreciat demersurile inițiate și susținute de suporteri și a dat
asigurări că toate acțiunile viitoare ale reprezentanților legali vor avea ca scop redresarea
clubului atât din vedere administrativ, cât și sportiv. De asemenea, Liga Suporterilor Gălățeni
mulțumește tuturor fanilor ce au susținut activitatea clubului în această perioadă dificilă și face
încă o dată un apel către persoanele care pot ajuta ca acest simbol al orașului Galați să reziste
în continuare. Mai multe detalii despre activitatea Ligii găsiți pe www.lsg93.org.

„Vom fi iarăşi ce-am fost şi mai mult decît atât“ (Petru Rareş)
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