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Suport Financiar PLEDGE către Biserica Ortodoxă Română Sf. Împărați Constantin și Elena  

Preotul Paroh și Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe Române “Sfinții Împărați Constantin și Elena” apreciază dorința 

dumneavoastră de a susține financiar Biserica pe parcursul anului 20____. 

Cheltuielile operaționale ale Bisericii se ridică la $10,000 pe lună: remunerația Părintelui, taxele, asigurarea clădirilor, 

consumabilele (curent, apă, lumânări), serviciile (telefon, internet, curățenie), etc. Proiectele de dezvoltare (e.g., Sala 

Socială) sau de întreținere (e.g., reparat acoperișul) necesită cheltuieli suplimentare peste suma de $10,000. 

Activitatea Consiliului Parohial este bazată în întregime pe voluntariat - nici unul dintre membrii mireni ai Consiliului 

Parohial nu este remunerat pentru activitatea desfășurată. 

Veniturile Bisericii sunt asigurate exclusiv din contribuțiile dumneavoastră (contribuții lunare, membrie, donații, etc.) 

și evenimente (mese de obște, festivaluri, revelion, etc). Pentru buna desfășurare a activităților financiare, Biserica are 

nevoie de o sursă constantă de venituri lunare, de aceea apelăm acum la suportul dumneavoastră. 

Considerând numărul de persoane care vin regulat la Biserică, suma care oferă buna desfășurare a operațiunilor 

administrative este de $10 de persoană pe săptămână. Pentru familiile/persoanele care pot și doresc să susțină 

financiar Biserica, vă oferim să alegeți între cele cinci nivele de contribuție lunară prezentate mai jos: 

 

Doresc să contribui  la 

nivel de: 

CTITOR 

    $150 lunar 

BINEFĂCĂTOR 

    $100 lunar 

SUSŢINĂTOR 

    $50 lunar 

OSTENITOR 

    $20 lunar 

ZIDITOR 

    $ alte sume 
 

În publicațiile Bisericii doresc să:     menționați numele meu     rămân anonim 
 

Voi plăti*     Lunar     Anual      Cash     Cec     Card 
 

Prenume  Strada  

Nume  Oraș  Stat   ZIP      

Telefon (           )             -           Email  

 

Semnătura:                 Data:          /          /         _        

Vă rugăm adresați donațiile dumneavoastră către: 

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

 

Vă mulțumim! 

Preot 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   
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