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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/ancora.jpg" alt="Baza Ancora ar putea deveni amintire la doar cativa ani de
cand a fost construita" width="430" />Cristiana Valmas a venit � aceast? diminea?? la Baza
Sportiv? �Zoltan David�, �so?it? de Jandarmerie, executor judec?toresc ?i de c�iva muncitori
?i a �gr?dit deja zona de gazon de?inut? de aceasta, folosindu-se ??ru?i. Avocatul proprietarei
a declarat senin c? s-ar putea turna ciment peste gazonul terenului, ceea ce �seamn? ca arena
care a costat peste 1 milion de euro va fi ruinat?! Reprezentantul proprietarei bazei a declarat
c? nu mai exist? cale de �?elegere cu O?elul Gala?i.� �</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>Dinu Cezar (avocatul Cristianei Valmas):</strong> <em>�Se pune �
executare o hot?r�e� judec?toreasc?. Doamna Valmas este proprietara acestui teren ?i de
aceea se ajunge la aceast? situa?ie de a turna ciment aici, de a face o �gr?dire mai solid?. S-a
mai �cercat o executare judec?toreasc? acum vreo 2 ani, s-au b?tut c�iva ??ru?i, dup? care
au fost sco?i. Astfel �c� au urmat al?i doi ani de procese, iar acum urmeaz? o �gr?dire mai
serioas?. Familia doamnei Valmas a revendicat 2280 de metri p?tra?i, �cep�d de aici, de pe
teren, ?i p�? la baza taluzului, p�? la mal. Acest teren poate fi folosit pentru fotbal, pentru
copii, pentru cine vrea s? se joace, pentru cine vrea s? se recreeze, dar nu de c?tre clubul
O?elul! Avem un proces pornit �potriva ?antierului Damen ini?ial, iar �potriva clubului O?elul
�cep�d din 2006. O?elul Gala?i a cump?rat dreptul litigios, de?i ?tia c? e un teren pe care
exist? riscul s?-l piard?. Ei nu au f?cut nicio ofert? s?-l cumpere sau s?-l �chirieze. Pur ?i
simplu n-au fost dec� ?uturi � fund. Terenul a intrat � proprietatea statului f?r? niciun fel de
forme legale. � 1991 a fost o Hot?r�e de Guvern care a transformat fostele �treprinderi de stat
� societ??i comerciale, care prevedea ca fiecare societate care are bunuri materiale s? r?m�?
cu ele. Li s-a emis un certificat de proprietate. ?sta a fost titlul de proprietate al celor de la
Damen. Nu s-a f?cut o ofert? de cump?rare a terenului p�? acum. P�? la acest moment au
fost doar vorbe. Au zis s? discut?m, s? ne �?elegem, dar nu au avansat nicio sum?. Nu au zis
v? dau un leu sau un milion de lei. Oricum nu se poate face v�zare, pentru c? � 2007, � cursul
procesului, acea tribun? figura ca tribun? metalic? provizorie care putea fi demontat? u?or. La
momentul la care s-a trecut de la un proprietar la altul, ea devenit construc?ie. Ceea ce
�seamn? c?, la acest moment, proprietarul trebuie s? ob?in? demolarea buc??ii respective. Ce
�seamn? asta? Un alt proces �potriva O?elului! De asemenea, s-a �cercat intabularea �
cartea funciar?, dar r?spunsul a fost c? nu se poate pentru c? exist? o construc?ie, adic? acea
tribun?. � 2008, c�d O?elul �chiriase de la Damen acest teren s-a apucat de f?cut
�bun?t??iri. Tot atunci cei de la O?elul au fost notifica?i c? exist? un dosar pe rol ?i c?
urmeaz? ca terenul s? fie revendicat. Cu toate acestea, O?elul a continuat cu �bun?t??irile!
Deci nu se mai poate vorbi de bun?credin?? din partea O?elului Gala?i. Mai mult dec� at�,
acum a venit noul administrator judiciar (N.R. Bojinc?), care ne-a pus � vedere c? nu putem
face nimic aici, pentru c? nu putem intabula terenul ?i asta este via?a! Asta a fost toat?
povestea.�</em></p>
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