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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/arcelormittal_stadion.jpg" alt="Primaria vrea Stadionul Otelul de la
Combinatul ArcelorMittal" width="430" />Pre?edintele Funda?ie Sportul G?l??ean, C?t?lin
Tofan, a explicat la Divizia Local? de la Digi24 Gala?i, c� de avansate sunt negocierile dintre
Prim?rie ?i ArcelorMittal, cu privire la cump?rarea Stadionului O?elul. Fostul juc?tor o?elar a
precizat din nou c? suma pentru care Combinatul este dispus s? renun?e la stadion este una
rezonabil?. Tofan a explicat ?i to?i pa?ii prin care baza sportiv? ar urma s? treac? din
patrimoniul ArcelorMittal � cel al ora?ului Gala?i.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>C?t?lin Tofan</strong>: <em>�Discu?iile referitoare la cump?rarea
stadionului sunt foarte avansate. Vom da ?i un comunicat de pres?, dar abia dup? ce acest
proiect trece de Comisie, intr? pe masa consilierilor locali ?i se d? un accept de investiti?ie.
Lucrul ?sta trebuie f?cut p�? la sf�?itul acestui an, urm�d ca � momentul � care se hot?r??te
bugetul Prim?riei pe anul 2016 s? fie prins? ?i aceast? sum?, � cazul � care oamenii sunt de
acord. Dac? se accept?, se poate face tranzac?ia imediat. Da, acum se negociaz? suma. Este
adev?rat c? nici ArcelorMittal nu dore?te s? fac? profit de pe urma stadionului. Baza sportiv?
nu-?i poate schimba destina?ia, este intabulat? ?i va r?m�e baz? sportiv?! ?in�d cont de
rela?iile foarte bune dintre Combinat ?i Prim?rie, cu siguran?? domnii de la ArcelorMittal nu vor
�cerca s? fac? profit ?i nu vor face profit, pentru c? ei, din ce am �?eles, vor s?-?i scoat?
suma pe care au prins-o � inventarul lor c�d au preluat ?i Combinatul. E o sum? destul de
rezonabil?, spun eu, pentru o astfel de baz? sportiv? aflat? aproape � centrul Gala?iului. V?
da?i seama c? cei de la ArcelorMittal, pentru a continua activitatea pe acest stadion, trebuie s?
cheltuiasc? ni?te bani. Neav�d nicio rela?ie cu echipa O?elul ?i nici cu alt? echip?, practic ei
bag? bani � ceva ce nu-i intereseaz?. De asta au ?i vrut ?i vor � continuare s? o bage �
conservare, pe c�d Prim?ria Gala?i are alte obiective ?i priorit??i. Ei vor s? sus?in? sportul prin
toate mijloacele, prin Funda?ie s? asigur?m cluburilor g?l??ene o infrastructur? de calitate. Era
bine ca baza sportiv? s? fie doar pentru O?elul Gala?i c�d era � Liga I. Erau oameni mul?i,
suporteri... Dar dac? situa?ia a ajuns � felul ?sta, nu putem s? mai discut?m despre
asta.���</em>�</p>
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