Proces Verbal

Întocmit azi 29 ianuarie 2009 cu ocazia ședinței consiliului director și comisiei de disciplină,
prezenți:
Alafi Ferenc
Pop Ioan Valer
Berenyi Zsolt
Dumitru Cornel
Bughiu Constantin
Raica Olimipu
Popa Cristina
Jurist: Span Darius

Ordinea de zi
Se pune în discuție farsa de la Radio Zu‐ „Farsa Căței” din data de 28 ianurie la adresa unui
crescător de câini de rase mici. După numărul de telefon am aflat că este crescătorul canise Del
Samba, numele lui este Kovacs Csaba.
Asociația chinologică Bihor se autosesizează având în vedere gravitatea celor auzite acolo su
pune în discuție activitatea chinologică a domnului Kovacs Caba. Din discuțiile rezultate ale
chinotehnistului Pop Ioan Valer și ale fostului chinotehnist din anii precedenți Alafi Feren, în prezent
președinte s‐a ajuns la urmaroarea concluzie: deși domnul Kovacs are un număr de câini din mai
multe rase mici cu rezeultate expoziționale foarte bune numărul câinilor aflați în proprietatea sa
depașește cu mult numărul admis pentru o crescătorie din hobby. Sunt crescuți strict pentru
comercializare, numărul câinilor depășind ordinul sutelor, amplasați în mai multe localități din Bihor
și o fermă la Satu Nou, județul Bihor.Este imposibil verificarea autenticității celor declarate de
crescător cererile pentru eliberarea actelor de proveniență fiind înaintate cu mai multe luni
întârziere.
Având în vedere nenumăratele reclamații ulterioare de la cumpărătorii din canisa respectivă
și celor auzite la Radio Zu, conducerea Asociației Chinologice Bihor ia următoarele măsuri:
‐verificarea fermei de câini din localitatea Satu Nou din județul Bihor de către un grup de
chinotehnisti delegată de Asociația Chinologica Bihor pentru stabilirea, constatarea condițiilor de
întreținere și a efectivului de câini și autenticitatea cererii delegatului de către domnul Kovacs csaba
din data de ianuarie 2009 prin care solicită retroactiv pe 6 luni întocmirea unor acte de proveniență

pentru obținerea certifivatelor de origine pentru 41 de pui de căței din diferite rase mici (bulldog
englez, francez, bichon maltez etc). Pe baza celor constatate în termen se va întocmi un raport al
situației, se vor lua măsuri disciplinare la nivel local ce vor fi communicate ăn scris Asociției
Chinologice Române.
Acest consiliu va fi convocat din nou peste 5 zile cu prezența domnului Kovacs și vom lua
măsurile necesare.
Semnează:
Alafi Ferenc
Pop Ioan Valer
Berenyi Zsolt
Dumitru Cornel
Bughiu Constantin
Raica Olimipu
Popa Cristina
Jurist: Span Darius
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