Sediul: Str. Rasaritului nr.59, sect.6, cod 061203, Bucuresti, Tel. 021/777.07.95; 0722.356.625
Mailing address/ Adresa pentru corespondenţă: OP 76 – 132, cod 062590, Bucureşti, România

E-mail mmceuta@yahoo.com

Proces verbal înființare biserică
Încheiat astăzi ……………………….,
În localitatea ........................................................, țara ................................................,
Biserica ..........................................................................................................................
Înregistrat la secretariatul bisericii cu nr. ......./…………………
Și la secretariatul Adunărilor lui Dumnezeu din România / Consiliul Zonal .................................
cu nr ……./…………………………
Cu ocazia supunerii la votul grupului de inițiativă format din:
Nr.
crt.

Nume și prenume

Data botezului
în apă

Număr de
contact

Observații1

Adunarea generală este condusă de către fratele ……………………………………………
Secretarul de zi a fost nominalizat în persoana fratelui ………………………………. și aprobat
de adunarea generală electivă prin ridicare de mâini, într-un procent majoritar.
Comisia de numărare a voturilor a fost validată de adunarea generală electivă prin ridicare de
mâini, într-un procent majoritar în persoana fraților:

1

La observații se pot trece slujbele persoanelor din tabel.

1.
2.
3.
Rezultate voturi:
a. Voturi formare biserică.
Număr de
votanți prezenți

Număr de voturi Număr de voturi
obținute pozitiv obținute negativ

Număr de
abțineri

Voturi anulate

În urma voturilor se constată de către comisia de numărare a voturilor:
Grupul de inițiativă ……………………..……..…… a votat într-un procent de ……..intenția de
formare a unei noi biserici, care va avea numele ………………………………….., locația
……………………………………………,
b. Voturi desemnare responsabil.
Număr de
votanți prezenți

Număr de voturi Număr de voturi
obținute pozitiv obținute negativ

Număr de
abțineri

Voturi anulate

În urma voturilor se constată de către comisia de numărare a voturilor că responsabilul de biserică
va fi …………………………………………, și va intra în funcție începând din data de
………………., în următoarele condiții:
1.
2.
3.
4.
c. Voturi comitet de conducere a bisericii.
a. Propunerile pentru membrii în comitet se fac de către ………………….......................
b. Frații propuși pentru a fi în comitetul bisericii sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În urma numărării voturilor frații au obținut următoarele rezultate2:

2

Sub numele funcțiilor se pot pune numele celor votați

Număr Număr Număr Număr Voturi
de
de
de
de
anulate
votanți voturi
voturi abțineri
prezenți pozitive negative

Validat
Da/Nu

Pastor:

Pastor Asistent:

Secretar / Trezorier:

Cenzor 1:

Cenzor 2:

Membru în comitet:

Membru în comitet:

d. Voturi pentru Aderarea Bisericii la Adunările lui Dumnezeu din România / Consiliul Zonal
.................................................
Rezultate voturi:
Număr de
votanți prezenți

Număr de voturi Număr de voturi
obținute pozitiv obținute negativ

Număr de
abțineri

Voturi anulate

În urma voturilor se constată că Biserica va adera / nu va adera la Adunările lui Dumnezeu din
România / Consiliul Zonal .................................................., începând cu data de……………………..,
datorită voturilor exprimate într-un procent de ………………………………..
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Pastor coordonator ………………………………………
Secretarul de zi ………………………………………….
Comisia de numărare a voturilor:
1.
2.
3.

