
Procesul Verbal al Sedintei Adunarii 
Generale parohiale “Sfanta Treime”  

(9 Februarie, 2014) 
 

Potrivit Constitutiei si Regulamentelor Episcopiei 
ROEA, Adunarea Generala Parohiala Anuala a Parohiei 
Sf. Treime, din Los Angeles, California s-a intrunit, in 
biserica, in ziua de Duminica 9 Februarie 2014, orele 
1:00 pm, la finele Sf. Liturghii, asa dupa cum a fost 
propusa de consiliul parohial, apoi aprobata de Sf. 
Episcopie, si ratificata de Adunare: 
 
1. S-a rostit “Rugaciunea de Invocare” de catre parin-
tele paroh, preotul  Constantin Alecse. 
 
2. Parintele Paroh Constantin Alecse a numit prezidiul: 
secretare dna Dora Serban si dna Elena Popa, per-
soane de incredere, domnul Valentin Mihai. 
Motiunea de aprobare a prezidiului a fost facuta de 
catre dna Antoaneta Rastian, secondata de domnul 
Ion Anton, si aprobata in unanimitate. 
 
3. A urmat apelului nominal facut de catre dna Dora 

Serban. Cu un efectiv de 36 de persoane, sedinta anu-
ala a fost oficial deschisa si prin urmare s-a trecut la 
citirea rapoartelor. 
 
4. S-a distribuit, discutat, si aprobat, fara obiectiuni – 
asa dupa cum a fost prezentat – procesul verbal al ul-
timei sedinte a consiliului parohial din 7 Noiembrie 
2013. 
 
5. PREZENTAREA RAPOARTELOR  
 
RAPORTUL PARINTELUI PAROH 
 
Dupa ce are loc un moment de reculegere in memoria 
celor adormiti in timpul anului 2013, al caror nume 
stau inscrise in revistele “Viata Crestina” publicate in 
2013, Parintele Constantin Alecse multumeste tuturor 

pentru sprijinul accordat in anul 2013. Dna Getta Jer-
can a facut motiunea de aprobare a raportului preotu-
lui paroh. Secondare: dna Antoaneta Rastian. Apro-
bare in unanimitate. 
 
RAPORTUL PRESEDINTELUI CONSILIULUI 
PAROHIAL 
Acesta a fost prezentat de catre Dl.George Jercan. Dl 
Anatol Rezmeritsa a facut motiunea de aprobare a 
raportului presedintelui consiliului parohial. Secondare: 
dnul Paul Popa. Aprobare in unanimitate. 

RAPORTUL PRESEDINTEI REUNIUNII  
DOAMNELOR 
 
Dna. Getta Jercan a presentat raportul Reuniunii 
Doamnelor. Multumeste tuturor pentru suportul 
acordat in anul 2013. dna Maria Cloteanu a facut 
motiunea de aprobare a raportului presedintei re-
uniunii doamnelor. Secondare: dna Sabina Pope-
scu. Aprobare in unanimitate. 
 
RAPORTUL FINANCIAR AL REUNIUNII 
DOAMNELOR 
 
Psa Elena Alecse a prezentat raportul financiar al 
Reuniunii Doamnelor, pe 2013. Motiunea de apro-
bare a fost facuta de dl Marian Serban, secundat 
de dna Getta Jercan, si aprobat in unanimitate. 
 
RAPORTUL COMITETULUI DE INTRETINERE 
 
A fost inclus in Raportul Presedintelui Consiliului 
Parohial, prezentat de catre dl George Jercan. Dna 
Sabina Popescu a facut motiunea de aprobare a 
raportului presedintelui consiliului parohial. Secon-
dare: dna Antoaneta Rastian. Aprobare in unanimi-
tate. 
 

Au fost prezentate Rapoartele Financiare 

dupa cum urmeaza: 
 
RAPORTUL FINANCIAR PE ANUL 2013 AL 
PAROHIEI 
 
Raportul Financiar pe 2013 a fost prezentat de 
casiera parohiei, dna Victoria Rezmeritsa, si con-
trolorii Getta Jercan si Paul Popa. Motiunea de ac-
ceptare a raportului financiar a fost facuta de dna 
Sabina Popescu, secundata de dl Ion Anton, si ap-
robat in unanimitate. 
 
RAPORTUL PENTRU CONTURILOR DE 
ECONOMII 
 
In baza documentatiei funciare a casierei, parintele 
paroh a facut o prezentare a conturilor bancare.  
Au fost intrebari din partea membrilor bisericii, 
referitoare la diferite conturi, intrebari pe care 
Parintele paroh le-a lamurit prezentand si extrasele 
pe fiecare cont in parte. Motiunea de acceptare a 
raportului financiar al conturilor de economii, a fost 
facuta de Dnul Constantin Ciocan, secundat de dl 
Valentin Mihai, si aprobat in unanimitate. 
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