
Consilul jude ean Maramure  a premiat sportivii maramure eni

3 echipe, 8 sportivi, 3 antrenori i arbitrul Balaj Cristian au primit,
vineri 19 decembrie, câte un premiu din partea Consiliului jude ean
Maramure . Suma total  alocat  acestui eveniment a fost în valoare de 30
de mii de lei, aprobat  în edin a ordinar  a consiliului jude ean din data de
28 noiembrie 2008.

Echipele premiate au fost: tiin a HCM Baia Mare, CSM „U” Baia
Mare  i tiin a Explor ri Baia Mare. Sumele primite de acestea sunt între
4000  i 5500 de lei.

La capitolul sportivi, a fost premiat  Adriana Hossu de la CSM Baia
Mare, C tun  Georgel, D nil  Marius, Dico Mihai i R doi Andrei de la
CSM U Baia Mare i sportivele Geiger Melinda, Dini  Vârtic Georgeta i
Balint Camelia, componente ale echipei iin a HCM Baia Mare. Ace tia
au primit sume cuprinse între 1000 i 2000 de lei, în func ie de locurile
ob inute la competi iile sportive. S-au premiat locurile I, II i III.

Premii de 1 500 de lei au primit i antrenorii Man Gheorghe - CSM
Baia Mare, B ban Ioan Gheorghe – tiin a HCM Baia Mare i Apjok
Eugen -  CSM „U” Baia Mare.

Un premiu special i-a fost acordat i arbitrului Balaj Cristian.

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure , Mircea Man este cel
care a înmânat diplomele sportivilor. Acesta a inut s -i felicite pe sportivi
i pe antrenorii lor: „Preocuparea Consiliului jude ean pentru sport este

una adev rat i nu încerc m s  g sim scuze c  nu avem posibilitatea s
acord m sumele necesare pentru sportul maramure ean. Vom face tot ce
ne st  în putin  ca s  g sim sumele necesare pentru sport. Crede- i-m  c
eu am un patriotism local i în momentul în care v d sportive în lotul
na ional, maramure eni în echipe care ne reprezint  cu cinste ma simt
foarte aproape de spotrivii no tri.”

Vicepre edintele C lin Matei le-a spus sportivilor, c , în ciuda
faptului c  sunt mul i sportivi cu rezultate foarte bune, nu au putut fi
premia i decât cei care au luat primele 3 locuri în clasamente, asta



deoarece suma total  a fost destul de mic i s-a urm rit alocarea unor bani
substan iali fiec rui spotiv i antrenor în parte.

Din partea comisiei de sport, consilierul jude ean Gabriel Zetea a
precizat: „Anul 2009 va fi un an i mai dificil din punct de vedere al
constrângerilor financiare pe care le vom avea. Va fi un an în care banii
vor fi mult mai pu ini, bani pe care îi vom cheltui cu mult mai mult
chibzin . Consiliul jude ean i Comisiile de Sport i Buget Finan e vor
încerca s  acorde sume pentru sus inrea performan ei pe care
dumneavoastr  a i relizat-o.”

Antrenorul echipei de handbal tiin a  HCM Baia Mare, B ban Ioan
Gheorghe, a inut s  mul umeasc  pre edintelui, vicepre edin ilor i tututor
celor care au contribuit la aceast  premiere i a promis c i în anul viitor
se va încerca men inerea techetei la un nivel înalt.
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