
Petrolul a ajuns la mana partidului
Petrolul Ploiesti, o echipa de traditie din fotbalul romanesc, este in pragul desfiintarii. Ieri, prahovenii au
purtat prima runda de negocieri cu reprezentantii Otelului Galati pentru vinzarea locului in Divizia A, dar
discutiile s-au aminat pentru doua zile. In caz ca negocierile cu galatenii vor esua, mai sint variantele Gaz
Metan Medias, Unirea Focsani sau comasarea cu Astra. ?Daca Petrolul vinde locul, merg imediat la
negocieri si dau oricit pe el. Pina azi (n.r. - ieri) n-am avut functie oficiala si n-aveam ce sa discut pe
aceasta tema. Mai nou, am auzit un zvon ca autoritatile din Ploiesti vor sa tina, totusi, echipa acolo?, a
spus Nicolai Boghici, noul presedinte al Otelului Galati. Acesta este om de afaceri si a fost ales, in
premiera pentru Romania, in urma unei licitatii. ?A dat peste 150.000 de dolari, chiar daca a fost singurul
inscris la alegerile-licitatie?, ne-a dezvaluit un conducator galatean. Ploiestenii au cerut, se pare, un milion
de euro ca sa cedeze locul in Divizia A, dar suma tranzactiei ar putea scadea chiar la jumatate. Se aude ca
Liviu Luca, persoana care va hotari soarta Petrolului, va decide ce se va intimpla cu aceasta echipa abia
dupa ce va primi un raspuns din partea filialei PSD Prahova. El a promis ca lasa gratis echipa autoritatilor
locale, doar daca i se asigura un post de frunte pe listele pentru Senatul Romaniei. Suporterii Petrolului au
hotarit sa demareze operatiunea de subscriptie publica, propusa cu ceva timp in urma de antrenorul
Octavian Grigore. In doua zile, fanii au strins peste 3.000 de semnaturi de adeziune la Asociatia
Membrilor Sustinatori ai FC Petrolul. Galeria va stringe de astazi alte adeziuni, la sase tarabe amplasate
in diverse puncte din oras. Suporterii vor nota adresele celor care accepta sa cotizeze cu sume intre 250.
000 si 500.000 de lei anual, iar banii vor fi incasati de trimisi ai primariei. Primii 25 de cotizanti au fost
angajati ai primariei. Fanii au amenintat ca daca gruparea ?galben-albastra? va fi vinduta, Florin Bercea
si Liviu Luca vor trebui sa se mute in alt oras. Sapte foste glorii ale Petrolului (Petre Dragomir, Mircea si
Virgil Dridea, Mihai Mocanu, Mihai Ionescu, Alexandru Fronea si Eduard Juhasz) au redactat ieri o
scrisoare deschisa pe care au adresat-o autoritatilor locale, suporterilor si sponsorului Petrom. In text se
mentioneaza ca echipa Petrolul nu poate fi vinduta, nu poate fi anexa altui club si nu poate fi folosita in
sprijinul unor diverse interese. ?S-ar putea sa fie un protest tardiv. Vinzarea se poate parafa in orice
moment?, a mentionat un apropiat al clubului.
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