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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/chitanta.jpg" alt="Copia dupa chitanta" width="430" />Din p?cate, nu v?
putem da o veste bun? � leg?tur? cu data de 22 iunie, c�d ar fi trebuit ca SC O?elul Gala?i s?
primeasc? personalitate juridic?. Procesul a fost am�at de c?tre Tribunal pentru data de 19
iulie. Motivul este c? de la dosar a disp?rut chitan?a care dovedea c? s-a pl?tit taxa de timbru
de 100 lei. De?i e clar c? � dosarul depus de jurist a fost prezent? ?i acea chitan??, �
momentul � care judec?torul a trebuit s? dea sentin?a, ea nu a mai fost de g?sit. Avem dovada
clar? c? aceast? taxa a fost pl?tit? ?i va ata??m copia acelei chitan?e pe care ast?zi am v?zut-o
cu to?ii la sediul Ligii Suporterilor. �</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Juristul a fost
ast?zi la Tribunal ?i a verificat dosarul din care �tr-adev?r lipse?te chitan?a bucluca??, �s? pe
cererea depus? la dosar exist? men?iunea c? acea chitan?? a existat. Se pare c? o eroare care
nu a ?inut de noi a f?cut ca dosarul nostru s? sufere o am�are. �<br />Ca m?sur? imediat?,
juristul a promis c? va trimite copia chitan?ei pe care deja am pl?tit-o pentru a fi ata?at? din nou
la dosar, � speran?a c? termenul de 19 iulie ar putea fi devansat. De asemenea se va pl?ti o
nou? tax? de timbru, pentru a fi siguri. Totu?i, din discu?iile purtate la Tribunal, 19 iulie ar fi fost
singura zi liber? pentru procesul nostru. Deci ?ansele sunt destul de mici pentru a mai schimba
ceva acum... �<br />O alt? hot?r�e luat? ast?zi a fost ca juristul s? se intereze c� de mult ne
afecteaz? aceast? am�are � ceea ce prive?te �scrierea echipelor de seniori ?i juniori �
campionatele viitoare.</p>
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