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Aplicație de Membru al Bisericii Ortodoxe Române Sf. Împărați Constantin și Elena 

Prin prezenta aplicație doresc să devin membru al Bisericii “Sfinții Împărați Constantin și Elena” pe anul 20____.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îndeplinesc cerințele și înțeleg drepturile membrilor conform Statutului și Regulamentelor Episcopiei, din care o parte 

este prezentată mai sus. Mi s-a oferit acces la documentul complet al Statutului și Regulamentelor Episcopiei**. 

Semnătura:                 Data:          /          /         _        

Vă rugăm adresați donațiile dumneavoastră către: 

Romanian Orthodox Church Sts. Constantine and Helen 
664 Dickens Rd, Lilburn, GA 30047 

Vă mulțumim! 

Pr. Paroh George Acsente și Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe Române “Sfinții Împărați Constantin și Elena”  

* În concordanță cu legislația americană în vigoare, donațiile făcute pot reduce taxele anuale. Detalii la http://www.irs.gov/publications/p526/index.html   
** Statutul si Regulamentul Episcopiei – document disponibil la Epitropi sau online la http://www.roea.org 

Prenume  Strada  

Nume  Oraș  Stat   ZIP      

Telefon (           )             - Email  

Data Nașterii MM DD YYYY Plătesc membria de $120 pe an* Cash Cec 

Art IX, Sec 14: (a) Pentru a deveni sau a fi membru cu drept de vot al unei parohii, o persoană creștină ortodoxă, 

botezată și/sau miruită, bărbat sau femeie, trebuie: 

    (i) să aibă cel puțin optsprezece ani; 

    (ii) să participe, cel puțin odată pe an, la tainele spovedaniei și împărtășirii, de obicei în parohia de care aparține; 

    (iii) să fi făcut parte și să fi frecventat parohia cel puțin șase luni; 

    (iv) să fi acceptat și să fi aderat la Statutul și Regulamentele Episcopiei Ortodoxe Române din America; 

    (v) să îndeplinească obligațiile financiare stabilite de către Congresul Episcopiei și Parohie. 

(b) O asemenea persoană poate cere formal preotului paroh să devină membru cu drept de vot al parohiei. Cu 

aprobarea preotului, și după consultarea Consiliului parohial, persoana este înregistrată în lista membrilor cu drept 

de vot a parohiei; 

(c) Noii membri înregistrați pot exercita dreptul de vot în Adunările parohiei și pot fi aleși în diferite funcții ale 

parohiei: 

       (i) dacă și-au achitat obligațiile financiare stabilite; 

       (ii) dacă au fost înregistrați ca atare pentru o perioada de mai mult de șase luni înainte de ținerea Adunării. 

(d) Nici o persoană nu poate fi membru votant în două parohii. 

Art IX, Sec 15: Un membru votant are dreptul: 

(a) De a se bucura de toate serviciile religioase ale preotului, potrivit canoanelor Bisericii Ortodoxe, precum și de a se 

bucura de toate celelalte beneficii pe care le acordă parohia; 
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