BOXER CLUB CARPATIA – ROMANIA
Membru al Asociaţiei Chinologice Române
Oradea, str. Haţegului nr. 39, jud. Bihor
E-mail: office@romaniaboxerclub.ro ;
romaniaboxerclub@gmail.com
Webpage: www.romaniaboxerclub.ro
Phone: 004.0744.668.709

PROCES VERBAL
AL ASOCIATIEI „BOXER CLUB CARPATIA”
Incheiat astazi, 27.11.2010, la Oradea
- EXTRAS Astazi, 27.11.2010, a avut loc, la sediul Asociatiei din Oradea, str. Hategului nr. 39, judetul
Bihor, Adunarea Generala a Asociatiei Boxer Club Carpatia.
După numararea membrilor prezenti si verificarea procedurii de convocare, Adunarea
Generala constata ca este legal si statutar convocata si constituita.
Sedinta este condusa de domnul Stoboran Florin Mihai – Presedintele Asociatiei.
Ordinea de zi a fost urmatoarea:
1. Alegerea/prelungirea mandatelor Presedintelui de Club si ale membrilor Consiliului
Director
2. Alegerea/prelungirea mandatelor membrilor Comisiei de Disciplina
3. Alegerea/prelungirea mandatului Cenzorului Clubului
4. Darea de seama pentru activitatea desfasurata pana in prezent
5. Discutarea si prezentarea regulamentelor Clubului, ce vor intra in vigoare incepand
cu 1 ianuarie 2011, dupa aprobarea de catre Consiliul Director al ACHR
6. Diverse
Presedintele Clubului, Florin Mihai Stoboran, luand cuvantul, saluta membrii Asociatiei si
arata ca si-a prezentat demisia din functia de Presedinte al Consiliului Director, respectiv al Clubului
– despre care membrii iau la cunostinta in sedinta.
Se trece la discutarea ordinii de zi, convenindu-se sa se inceapa cu punctul 4, respectiv cu
Darea de seama pentru activitatea desfasurata pana in prezent.
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Astfel, la 1 ianuarie 2010, Boxer Club Carpatia avea un numar de 47 membri, din care 7
suspendati (inactivi), din cauza neachitarii cotizatiei anuale in valoare de 100 lei. Se prezinta lista
persoanelor care nu au binevoit sa achite cota de sprijin pentru anii 2009-2010.
In perioada 1 ianuarie 2005 – 1 ianuarie 2010 au fost inscrisi in Club 35 membri.
In perioada de la constituire (anul 2004) pana in anul 2010, Clubul a realizat multe dintre
obiectivele pe care si le-a propus la momentul constituirii, asfel cum sunt acestea prevazut de
Statutul Asociatiei Boxer Club Carpatia. Astfel, Clubul a infiintat un site web propriu, gazduit la
adresa www.romaniaboxerclub.ro , ca excelent mijloc de comunicare, informare, instruire in randul
iubitorilor de Boxer din Romania. Pentru Clubul nostru, prin intermediul acestui site si in mod
special, domnul arbitru international Danilo Giorgio – cunoscut specialist al rasei, a publicat un
articol pe teme specifice rasei, iar alti specialisti ai rasei, de la canise sau cluburi de boxer din
strainatate, instructori canini, si-au dat acordul pentru traducerea si publicarea pe site a unor articole
semnate de catre acestia in acelasi domeniu. De asemenea, prin intermediul site-ului, Clubul de
Boxer Roman incearca sa tina la zi pe membrii sau alti iubitori ai rasei in legatura cu rezultate si
imagini de la concursurile CAC si CACIB din Romania, organizate de asociatiile teritoriale, in
masura in care aceste informatii au fost la indemana intr-un fel sau altul, ori daca asociatia
organizatoare si-a acordat suportul in acest sens. Tot astfel, prin intermediul site-ului s-a adus la
cunostinta vizitatorilor acestuia despre calendarul expozitional din Romania sau despre evenimenele
organizate de alte cluburi din strainatate, si s-au adus la cunostinta stiri din peisajul boxerului din
toata Europa.
Ori de cate ori a fost necesar sau i s-a solicitat, Boxer Club Carpatia a protejat si sprijinit pe
membrii activi ai Clubului, a acordat consultanta referitoare la cresterea, reproductia si ingrijirea
cainilor din rasa Boxer German si a incercat sa indrume, posesorii/proprietarii de boxeri in
efectuarea activitatii de crestere a rasei in mod organizat, numai intre exemplare ce poseda certificate
de origine, conform regulamentelor FCI, AChR, si ale Clubului, ducand in permanenta o munca de
promovare si dezvoltare a rasei cu scopul de a micsora numarul exemplarelor fara acte de origine.
In perioada 2005-2009, Clubul a organizat in fiecare an expozitia Campionatul de An al rasei,
cu participanti atat din Romania, cat si din strainatate, intr-un numar de aproximativ 30-55 de
inscrieri pentru fiecare expozitie. In anul 2008, a fost organizat la Bucuresti un eveniment special –
Cupa de Aur a Romaniei. De fiecare data, Clubul a incercat stimularea participarii membrilor la
expozitiile organizate sub egida AChR prin acordarea de diverse atentii sau premii.
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In cursul perioadei analizate, Asociatia a solutionat in mod nefavorabil solicitantului o cerere
de derogare, iar Comisia de disciplina din cadrul Clubului nu a avut actiuni disciplinare de solutionat.
In vederea realizarii revistei de Club „Boxerul”, s-au solicitat monografii caniselor din
Romania, s-au luat interviuri diversilor specialisti chinologici romani, s-au tradus si editat articole,
toate pentru a acoperi continutul atat al primului numar, cat si al celui de-al doilea numar, Clubul
intentionand sa difuzeze revista in cadrul unui eveniment important.
In anul 2010, Romania Boxer Club a aderat la Association Technique Internationale du
Boxer (ATIBOX), devenind membru al acestuia alaturi de marile cluburi din Europa sau din lume.
Cota de sprijin a fost in cuantum de 100 lei si se propune mentinerea acestui cuantum si in
cursul anului 2011. Sumele rezultate din taxele de membru au fost utilizate de catre Club la plata
taxelor catre Asociatia Chinologica Romana sau ATIBOX, al caror membru suntem. Din pacate,
niciodata nu s-au putut acoperi cheltuielile pentru organizarea expozitiilor de club din taxele anuale
de membru sau din taxele de inscriere la expozitii. Astfel incat, se propune si se hotaraste de catre
membrii prezenti atragerea de fonduri pentru realizarea activitatii Clubului in bune conditii in
continuare, prin diverse modalitati, in special sponsorizari.
Clubul va deschide un nou cont bancar.
In ceea ce priveste situatia financiara a Clubului, asa cum am aratat, s-a mentinut cota de
contributie de 100 lei anual, cota pe care, chiar daca o consideram neindestulaoare pentru nevoile de
cheltuieli ale Clubului, va fi mentinuta si pentru anul 2011.
Conform evidentelor contabile, la sfarsitul fiecarui an financiar Clubul a inregistrat pierderi
sau a reusit mentinerea pe 0 a raportului dintre venituri si cheltuieli.
In continuare, s-a trecut la discutarea punctului 1 de pe Ordinea de zi, referitor la
Alegerea/prelungirea mandatelor Presedintelui de Club si ale membrilor Consiliului Director.
Avand in vedere ca activitatea Clubului nu necesita existenta a unui numar de 5 membri ai
Consiliului Director, astfel cum este in prezent prevazut in Statut, se propune si se decide, cu
unanimitate de voturi, componenta Consiliului Director intr-un numar de 3 membri, dupa cum
urmeaza:
-

Presedinte Consiliu Director, respectiv Presedinte Club – Csatari Andrea Angela

-

Vice presedinte chinotehnic al Consiliului Director – Stoboran Florin Mihai

-

Vice presedinte organizatoric al Consiliului Director – Milea Ioana Cornelia
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In ceea ce priveste punctul 2 de pe Ordinea de zi, Alegerea/prelungirea mandatelor membrilor
Comisiei de Disciplina, membrii decid, cu unanimitate de voturi, ca Presedintele Comisiei de Disciplina
este domnul Kiss Csaba, Comisia de Disciplina pastrandu-si vechea componenta.
La punctul 3 de pe Ordinea de zi, Alegerea/prelungirea mandatului Cenzorului Clubului, s-a decis,
cu unanimitate de voturi, alegerea Cenzorului Clubului in persoana doamnei Adriana Groza.
Trecandu-se la discutarea punctului 5, Discutarea si prezentarea regulamentelor Clubului, dupa
analizarea punct cu punct a dispozitiilor Regulamentului de crestere si selectie, a Regulamentului de
Ordine Interioara si a Codului de Etica, acestea sunt votate in unanimitate, astfel incat membrii
decid validarea acestora si trimiterea spre aprobare catre Asociatia Chinologica Romana in cel mai
scurt timp, pentru ca reglementarile acestora sa intre in vigoare la data aprobării de către AChR.
In cadrul sectiunii Diverse, punctul 6 de pe Ordinea de zi, noul Presedinte al Clubului,
doamna Csatari Andrea Angela face urmatoarele propuneri:
a) Transmiterea catre AChR spre validare a regulamentelor Clubului in cel mai scurt timp.
b) Emiterea de catre club a unei adrese catre Asociatia Chinologica Romana, prin care sa se
solicite ca la eliberarea diplomei de Campion Romania, in situatia in care un proprietar
roman poseda diploma de campion provenite din tari precum Bulgaria, Macedonia,
Muntenegru, etc. şi obtine titlul CACIB într-o expoziţie din România, acesta sa prezinte si
certificat international de munca. Consideram ca, in acest mod AChR poate sprijini
activitatea Clubului deoarece promoveaza examenul de munca precum si expoziţiile de
club. Temperamentul efectivului canin al rasei Boxer in Romania este o problema esentiala a
Clubului, astfel incat se doreste si se promoveaza pastrarea in cat mai bune conditii a
caracterului exemplarelor.
c) Emiterea de catre Club a unei adrese care sa contina solicitarea catre Asociatia Chinologica
Romana de aprobare a efectuarii de catre Boxer Club Carpatia a tuturor documentelor
necesare eliberarii actelor de catre COR, precum si transmiterea catre AchR a numelui
persoanei care se va ocupa de intocmirea acestor documente.
d) Continuarea elaborarii materialelor pentru publicare in cel mai scurt timp a revistei Clubului.
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Toate propunerile de mai sus sunt considerate de catre membri a fi temeinice, astfel incat se
aproba cu unanimitate de voturi.
Constatand ca ordinea de zi a fost epuizata si nemaiexistand alte propuneri sau
inscrieri la cuvant, se declara sedinta inchisa
Incheiat la Oradea, astazi, 27.11.2010, in cadrul Adunarii legal si statutar convocate si
constituite.
Urmeaza semnaturile membrilor si stampila Asociatiei.
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