Proces Verbal

Întocmit azi 5 februarie 2009 cu ocazia ședinței Consiliului Director și Comisiei de Disciplină,
prezenți:
Alafi Ferenc
Pop Ioan Valer
Dumitru Cornel
Bughiu Constantin
Raica Olimipu
Jurist: Span Darius

Ordinea de zi
S‐a luat la cunoștință Nota Explicativă a membrilului Asociației Chinologice Bihor, domnul
Kovasc Csab, prezentată în scris și susținută personal de domnul Kovacs. S‐a stabilit ca un exemplar al
Notei Explicative să se expedieze la Asociația Chinologică Română.
Comisia stabilită în ședința din 29 ianuarie 2009 ce a avut ca obiectiv verificarea canisei aflate
în proprietatea Domnului Kovacs Ioan Csaba prezintă următoarele concluzii:
‐
‐
‐

‐
‐

Condițiile de întreținere și creștrere a efectivului canin sunt conforme cu legislația impusă
de normele sanitar‐veterniare inclusiv filtre sanitare
Efectivul canin este in perfectă condiție fizică, bine îngrijiți și întreținuți.
Există personal necalificat pentru efectuarea igienei și există o persoana pe nume Szucs
Attila care este un vechi cunoscător al raselor deținute în canisă, având vechime în
domeniul chinologic de peste 15 ani. Din relatările domnului Kovacs Csaba această
persoană este singura mandatată și autorizată de domnulș Kovacs să conducă si
coordoneze canisa.
La fața locului, s‐au făcut poze, verificări la toate încăperile destinate câinilor,
constatându‐se întrunirea tuturor condițiilor de creștere a câinilor
La canisa domnului Kovacs efectivul de câini existenț se încadrează în limitele de teritoriu
impuse F.C.I.și standardelor Europene.

Referitor la întârzierea înaintării documentelor pentru puii rezultați din canisă din discuțiile
purtate cu domnul Kovacs s‐a stabilit modalitatea cea mai eficientă de înlăturare a acestor întârzieri
oferind o transparență a comisiei chinologice pentru verificarea celor declarate de crescator.

Consiliul Director ca si Comisie de Discilpina analizând nota explicativă a domnului Kovacs,
concluziile comisiei chinotehnice si pozițiile fiecarui membru din Consiliul Director stabilește:
a) În sarcina domnului Kovacs Ioan Csaba, membru al Asociației Chinologice Bihor nu se
poate stabili nici o abatere de la statutul Asociației Chinologice Bihor, în ce priveste fapte
grave și de cruzime față de animale.
b) Domnul Kovacs Ioan Csaba nu comercializează câini din alte canise sau aduse din
străinătate, evită negoțuul de acest fel , fiind preocupat de creșterea și comercializarea
cățeilor din proprioa crescătorie.
c) Pentru problema întârzierii documentației și pentry evenimentul ce a făcut obiectul
ședinței Consiliului Director din 29 ianuarie 2009, Comisia stabilește măsura “
AVERTISMENTULUI VERBAL” cu recomandarea de a se avea grijă de domnul Kovacs,
asupra persoanelor pe care le deleagă sau mandatează să reprezinte atât canisa cât și pe
dânsul.
Consiliul Director a hotărât expedierea către Asociația Chinologică Română a unei note de
dezicere față de presupusa faptă ce a facut obiectul farsei de la “Radio Zu” din data de 28
ianuarie 2009.

Semnează:
Alafi Ferenc
Pop Ioan Valer
Dumitru Cornel
Bughiu Constantin
Raica Olimipu
Jurist: Span Darius
Membru al Asocia’iei Chinologice Bihor prezent: Ksaba Ioan Covacs

5 februarie 2009, Oradea

