Ministrul Tineretului, Ionuț Stroe, cere public CJ Dolj să reabiliteze
Stadionul Tineretului
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Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a declarat, astăzi, că așteaptă ca
reprezentanții Consiliului Județean Dolj să facă ceva în privința Stadionului Tineretului,
pe care l-au preluat de 17 ani și care nu a beneficiat de nicio investiție.

Întrebat de jurnaliști despre Stadionul Tineretului, ministrul Ionuț Stroe a profitat de moment și a
făcut apel public la administrația județeană să ia măsuri în privința obiectivului. Acesta a mai
spus că specula privind o tranzacție imobiliară cu acest teren este exclusă pentru că este
ilegală.
”Eu sper să găsim soluții pentru investiții, pentru a reda acest stadion, care se află în
vecinătatea acestor investiții, sportului. El a aparținut Ministerului Tineretului și Sportului
până în momentul în care, sub pretextul investiției în sport, Consiliul județean l-a solicitat
în 2003. Dacă ne uităm în hotărârea de guvern, sunt în stare să fac un pariu public că
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acolo motivul invocat de CJ a fost cel al modernizării, reabilitării și oferirii acestui
obiectiv sportului craiovean. Public, cer CJ Dolj, și nu e prima oară, am mai făcut odată
acest lucru, să pornească un amplu proces de modernizare și de dare în folosință a
acestui stadion. Dacă nu, vă spun sincer, eu voi fi ministrul care va iniția o hotărâre de
guvern, pentru a-l recupera și pentru a face o investiție adevărată, prin Ministerul
Tineretului și Sportului, la anul. Eu cred că timpul a trecut.
Auzisem, la un moment dat, și în presă s-a speculat acest lucru, că unii zămbesc la un
gând imobiliar, în ceea ce privește acest spațiu. Să-și ia gândul de la schimbarea
destinației. Este ilegal! Nu ai cum să schimbi destinația unei baze sportive în această
țară, decât sub condiția realizării uneia similare, în altă parte. Consiliul Județean ține în
conservare acest stadion de ani și ani de zile. Ultima oară, eu am intrat pe el acum un an.
Fiul meu a avut o competiție pe un teren care, mai degrabă, semăna a maidan. Era praf,
cu pandemia a încolțit și iarba.
Cei care au gânduri de mall sau alte lucruri aici, le spun de pe acum că, cel puțin cât voi
fi ministru, nu voi semna niciun document. Să vedem cum răspund public la lucrul ăsta,
ce gânduri au cu el. E inadmisibil ca de atâția ani să zacă în paragină”, a declarat Ionuț
Stroe.
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