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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/scotelulgalati.jpg" alt="Suporter Club Otelul Galati" width="430" />Suporter
Club O?elul Gala?i anun?? pe to?i cei implica?i � acest proiect c? actele pentru �fiin?area
noului club au fost depuse la Tribunal ?i avem ca termen de judecat? ziua de 22 iunie. Avem
convingerea c? modul profesionist � care s-a lucrat, pentru ca at� statutul c� ?i restul actelor
s? fie �tocmite corect, transform? acest pas �tr-o simpl? formalitate birocratic?. Dup? aceast?
dat?, Suporter Club O?elul Gala?i va avea personalitate juridic? ?i va putea � sf�?it s?
deschid? contul at� de cerut de to?i suporterii din alte p?r?i ale ??rii sau din str?in?tate.</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;">� alt? ordine de idei, to?i suporterii clubului O?elul sunt
chema?i la o nou? ?edin??, joi 2 iunie de la ora 19.00, la sediul de la Stadionul
�Siderurgistul�. To?i cei prezen?i vor putea afla ultimele ac?iuni �treprinse de comitetul
provizoriu. De asemenea, suporterii vor putea aduce adeziunile la noul club, completate ?i
semnate sau vor putea completa pe loc adeziunea ?i o vor putea depune la secretariatul
clubului.<br />Reamintim c? modelul de adeziune poate fi g?sit pe site-ul oficial al clubului la
adresa <a
href="http://ascotelul.ro/wp-content/uploads/2016/05/adeziune.pdf.">http://ascotelul.ro/wp-conte
nt/uploads/2016/05/adeziune.pdf.</a> Aceste adeziuni trebuie desc?rcate, completate ?i
semnate individual de cei ce doresc s? se implice � proiect, iar apoi ele trebuie scanate ?i
trimise pe adresa de e-mail <a href="mailto:contact@ascotelul.ro">contact@ascotelul.ro</a>
sau pot fi depuse direct la sediul Ligii Suporterilor G?l??eni din cadrul Stadionului
�Siderurgistul� � zilele de luni ?i joi, de la ora 19.00. To?i cei care nu au cuno?tin?e �
domeniul IT sau nu au posibilitatea de a desc?rca, scana sau trimite pe e-mail formularul
completat, pot face aceste ac?iuni direct la sediul LSG, mai sus amintit.<br />To?i cei care
depun aceste adeziuni vor fi contacta?i dup? ce clubul va avea statut juridic, pentru a-?i pl?ti
taxa unic? de �scriere ?i cotiza?ia anual?, pentru a putea deveni membri asocia?i. To?i
membrii asocia?i vor primi la �scriere un pachet de bun venit care const? �tr-un card socios, o
map? de prezentare, o scrisoare de bun venit, o copie a statutului clubului ?i 5 stickere cu noua
sigl?. Primii 400 de membri socios �scri?i primesc � plus ?i c�e un DVD aniversar O?elul
Gala?i � Campioana Rom�iei 2011.<br />E momentul ca to?i cei care iubesc O?elul Gala?i s?
se implice activ. Singurul lucru care conteaz? este dorin?a de a re�via fotbalul ?i O?elul, �
Gala?i. V? a?tept?m pe to?i s? v? al?tura?i!</p>
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