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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/ancora_tarusi.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Dup? ce c? nu
mai are unde s? joace � Gala?i meciurile oficiale, O?elul a r?mas ?i f?r? o parte din terenul de
antrenament de la Baza Sportiv? �Zoltan David�. Grecoaica de origine rom�? care este
proprietara a aproximativ un sfert din terenul de joc de la �Ancora�, a venit � aceast?
diminea??, �so?it? de Jandarmerie, executor judec?toresc ?i de c�iva muncitori care au
�gr?dit deja zona de gazon de?inut? de aceasta, folosindu-se de ??ru?i. A?adar, din acest
moment, O?elul nici m?car nu se mai poate antrena � condi?ii normale � Gala?i! De?i avoca?ii
O?elului au stat de vorb? cu proprietara este clar acum c? nu s-a ajuns la niciun numitor
comun. �</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristiana Valmas (proprietara
terenului):</strong> <em>�Procesul dureaz? din anul 2006. Eu � toat? aceast? perioad? am
fost sunat? de ni?te domni, mai exact dup? ce am c�tigat la Curtea de Apel, care mi-au propus
s? v�d terenul meu. Noi ne-am luptat pentru proprietatea bunicului. Este o situa?ie mai mult
sentimental?. Nu ?tiu ce voi face cu acest teren. Este al meu ?i a?a trebuie s? r?m�?. � 2006,
c�d a �ceput litigiul, aici era paragin?, b?l?rii. Le-am f?cut notificare s? nu fac? lucr?ri p�? nu
se solu?ioneaz? irevocabil situa?ia ?i totu?i au f?cut. Nu vreau s? v�d clubului la pre?ul pie?ei.
Au avut trei-patru ani timp s? fac? o ofert?, dac? aveau de g�d s? fac? ceva civilizat. Nu ?tiu ce
va fi, eu vreau s?-l valorific. Mai sunt ?i alte procese asem?n?toare pe rol, care nu s-au
solu?ionat �c?.�</em></p>  <p style="text-align: justify;">Amenajarea Bazei Sportive �Zoltan
David� a costat � jur de un milion de euro, fiind realizat? din banii primi?i de la UEFA de c?tre
O?elul, pe c�d primarul Marius Stan era directorul general al clubului. Stadionul a trecut �
proprietatea lui Dan Adamescu, odat? cu trecerea clubului de fotbal sub aripa TNG, �
septembrie 2012. <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristi
Munteanu:</strong> <em>�Avem o problema cu o doamn? din Grecia, care revendic? un teren
ce se �tinde pe o treime din terenul de joc. Nici nu ?tiu ce poate s? fac? acolo, terenul nu are
nicio valoare, dar nu vrea s? � v�d?, cic? e o mo?tenire ?i vrea s? trag? gard acolo, � mijlocul
terenului.�</em></p>
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