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La emisiunea Divizia Locală de la Digi24 Galaţi, preşedintele Fundaţiei Sportul Gălăţean,
Cătălin Tofan, a explicat în amănut care sunt problemele care împiedică Primăria să ajute
Oţelul la acest moment. Alături de realizatorul emisiunii, Marius Ţuca, Tofan a prezentat
exemplul formaţiei din oraşul vecin, Dacia Unirea Brăila, care s-a transformat din societate pe
acţiuni în asociaţie non-profit pentru a putea primi ajutor de la Consiliul Local.

Cătălin Tofan: “Dacă Primăria va prelua Baza Sportivă Oţelul de la Combinat, se are în vedere
să joace acolo şi Metalosport şi nu doar ei, ci orice echipă din Galaţi care are sediul social aici,
care are un contract de asociere cu Primăria. Ca să ai acest contract de asociere trebuie să
îndeplineşti nişte condiţii, să ai un certificat de identitate sportivă, să fii afiliat la federaţia de
specialitate. Există nişte criterii, nu poate veni oricine de pe stradă... Metalosport este un club
serios, mai sunt şi alte cluburi serioase prin Galaţi, chiar prin judeţ. Oţelul era de preferat să fie
acolo. La ora aceasta, Oţelul Galaţi este societate pe acţiuni şi mi-e greu să cred că sub
această formă poate avea contract de asociere cu Primăria. Primăria se asociază doar cu
structuri sportive care sunt înfiinţate în baza legilor fundaţiilor, nu a societăţilor comerciale cum
e Oţelul. Îmi asum toată responsabilitatea când spun acest lucru. CF Brăila a fost societate pe
acţiuni şi au făcut o asociaţie sportivă non-profit, fără scop patrimonial, pentru ca Primăria să
poată veni alături. Fiind S.A. nu poate să se asocieze Primăria. Trebuie ţinut cont şi de acest
lucru: Oţelul Galaţi, deşi îşi schimbă sediul social şi vine la Galaţi, este posibil – rămânând în
forma juridică de societate pe acţiuni – să nu poată fi ajutată. Sunt mai multe aspecte care
trebuiesc reglate. Eu totuşi rămân optimist, nu vreau să-i sperii pe oamenii din spatele echipei,
mă refer la suporteri, aceea care îşi doresc foarte mult – CA ŞI MINE – ca Oţelul să revină, dar
sunt puţin sceptic, pentru că sunt multe aspecte de lămurit şi v-am prezentat câteva dintre ele.”
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