
Presedintele CJ Maramures premiaz  echipa de rugby CSM Stiinta
Baia Mare

Cu ocazia câ tig rii titlului de campioan  a României, echipa de rugby CSM
tiin a Baia Mare i antrenorii acesteia au primit diplome din partea Pre edintelui

Consiliului Jude ean Maramure .
„Înc  o dat  v  felicit, a  vrea s  îl felicit i pe dl. vicepre edinte C lin

Matei, care este sufletul dvs. din partea administra iei i a fost foarte aproape de
ceea ce s-a întâmplat. Vreau s  crede i c  atât cât putem, performan a dvs. va fi
apreciat . La solicitarea d-lui vicepre edinte C lin Matei i aprobat  de comisia
de specialitate, ast zi la ora 1 avem plenul Consiliului i v  vom acorda o sum
considerabil  din punctul lor de vedere, nu atât cât ar trebui pentru performan a
dumneavoastr , dar atât cât putem noi. Înc  o dat  v  felicit pentru performan ,
eu cred c  este prima echip  care de foarte mult  vreme aduce o medalie de
campion na ional. V  felicit, v  doresc succes i v  asigur de tot sprijinul
Consiliului Jude ean i chiar dac a fost un an de criz , noi ne-am gândit ca 2 %
din bugetul pe care îl avem s  revin  sportului. Merge i mai departe, face i
performan i noi vom fi al turi de dumneavoastr !” – a declarat dl Mircea Man,
Pre edintele Consiliului Jude ean.

La rândul lui, domnul C lin Matei vorbit în dubl  calitate – i din partea
administra iei i din partea sportivilor – men ionând c „în special pentru jude i
pentru ora  este o performan  deosebit , pentru mine personal este un el pe care
mi l-am dorit de foarte mul i ani. În plus, am i sentimentul c  eforturile financiare

cute din partea administra iei au dat roade la echipa de rugby. Eu sper s  v
aducem bucurii i în competi iile interna ionale i sper m ca la prim vara viitoare

 aducem i Cupa Europei Centrale. Personal i-am felicitat pe b ie i, de data
aceasta a  vrea s  le mul umesc tuturor celor din administra ie i atîta timp cît voi
putea, voi fi un om care m  voi bate pentru sport”.
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