
 

Procesul-verbal nr. ____

 

 

al  (organului competent conform statutului) Cultului religios 
_________________________________________________  

  

 

___  __________ 20___                                                                        mun. Chişinău 

 

Au  participat (membrii organului competent al Cultului religios):    

1. _________________________;               6.   ___________________________; 
                      (numele, prenumele)                                                                                   (numele, prenumele) 

2. _________________________;               7.   ___________________________; 
                      (numele, prenumele)                                                                                   (numele, prenumele)  

3. _________________________;               8.   ___________________________; 
                      (numele, prenumele)                                                                                   (numele, prenumele)  

4. _________________________;               9.   ___________________________; 
                            (numele, prenumele)                                                                                   (numele, prenumele)  

5. _________________________;              10.  ___________________________; 

 

                      

ORDINEA  DE  ZI: 

 

1. Alegerea preşedintelui şi secretarului şedinţei. 

2. Cu privire la constituirea Instituţiei religioase 

_________________________________. 

3. Discutarea şi  aprobarea statutului Instituţiei religioase. 

4. Desemnarea componenţei organelor de conducere control ale Instituţiei 

religioase. 

5. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte Instituţia religioasă în  

procesul  înregistrării la Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”. 

 

Dezbaterile: 

 

1. La prima întrebare din cadrul ordinii de zi s-a referit dl/dna ………………., care 

a propus ca în calitate de Preşedinte al şedinţei să fie ales dl/dna 

……………………, iar ca Secretar al şedinţei să fie desemnată 

dl/dna…………………. 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” unanim. 

 

 

                                                 

 Prevederile procesului-verbal de constituire pot varia în dependenţă de specificul canonic al instituţiei religioase  

care solicită înregistrarea, dar şi de chestiunile discutate în cadrul şedinţei. 



2. La cea de a doua chestiune de pe ordinea de zi s-a referit dl/dna ………………., 

care a remarcat necesitatea de a crea şi înregistra Instituţia religioasă 

____________________ şi a propus fondarea acesteia cu ulterioara înregistrare la 

Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”. 

 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” unanim. 

 

 

3. Cu referire la statutul Instituţiei religioase___________________, a fost înaintat 

proiectul acestuia. S-a propus ca proiectul Statutului să fie analizat de membrii 

(organului competent) şi să fie aprobat de aceştia. 

 

 

     Propunerea de a adopta Statutul a fost pusă la vot. 

 S-a votat „pro” unanim. 

 

 

4. În privinţa cele de a patra întrebări din cadrul ordinei de zi, dl/dna ……………….  

a propus ca organele de conducere ale Instituţiei religioase să deţină structura 

consfinţită în Statut. 

 

În calitate de conducător al Instituţiei religioase a fost propus dl/dna ……………….. 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” unanim. 

 

În componenţa Consiliului Instituţiei religioase au fost propuse următoarele persoane: 

1…………………….       4. ………………… 7. …………………… 

2. …………………...       5. ………………… 

3…………………….       6. ………………… 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” unanim. 

 

S-a propus ca Comisia de Cenzori (Cenzorul) să aibă următoarea componenţă. 

1. …………………… 

2. …………………… 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” unanim. 

 

 



5. Cu referire la ultima chestiune de pe ordinea de zi, s-a propus ca dl/dna 

……………….  să reprezinte interesele Instituţiei religioase 

_______________________________________ în relaţiile cu autorităţile 

publice, în special Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice” în cursul 

înregistrării Instituţiei religioase. 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” unanim.  

 

În rezultatul dezbaterilor desfăşurate (organul competent al cultului) a hotărît   : 

 

1. De a alege în calitate de preşedinte al şedinţei pe dl/dna ……………………., 

iar în calitate de secretar pe dl/dna ………………………...............................; 

 

2. De  a  crea Instituţia religioasă ____________________________________”; 

 

3. De  a  aproba  statutul Instituţiei religioase în varianta propusă; 

 

4. De a alege în calitate de Conducător al Instituţiei religioase 

________________________ pe dl/dna  ………………………………......; 

 

5. De  a  crea  Consiliul Instituţiei religioase __________________________ în  

următoarea  componenţă:  ……………………………………………….......; 

 

6. De  a  crea  Comisia de Cenzori a Instituţiei religioase 

____________________________ în  următoarea  componenţă: 

…………………………………………............................................................; 

7. De  a   împuternici  pe dl/dna  …………………… de  a  reprezenta  Instituţia 

religioasă __________________________________________________ în  

procesul  înregistrării  la  organele  competente. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                   _________________________ 

                                                                               (numele, prenumele, semnătura) 

 

                                                                             ___________________________ 

Secretarul şedinţei                                              (numele, prenumele, semnătura) 

 

 

 


