Ætiri
Comunitatea Regionalã
Constanþa are o nouã
conducere

R

aportat la situaþia creatã în structura de
conducere a Comunitãþii Regionale
Penticostale Constanþa prin prezentarea demisiei
fr. Riþiºan Gheorghe din funcþia de preºedinte al
Comunitãþii, decizie motivatã de mutarea sa ºi a
familiei la Cluj-Napoca, în urma analizei cazului,
în întâlnirea membrilor Biroului Permanent al
Cultului Creºtin Penticostal cu Comitetul C. R. P.
Constanþa ºi pastorii din Comunitate prezenþi la
Galaþi în data de 8 iulie 2008, s-au hotãrât
urmãtoarele:
- conform art. 72 alin. 5 din Statutul de
organizare ºi funcþionare a Cultului Creºtin
Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din
România, vicepreºedintele Comunitãþii, fr. pastor Dumitraºcu Mihai, va prelua funcþia ºi
responsabilitãþile de preºedinte al C. R. P. Constanþa;
- secretarul Comunitãþii, fr. pastor Croitor
Vasilicã, va prelua funcþia ºi responsabilitãþile de
vicepreºedinte al C. R. P. Constanþa;
- fr. pastor Dumitraº Aurel va prelua funcþia
ºi responsabilitãþile de secretar al C. R. P. Constanþa;
- comitetul Comunitãþii se completeazã cu fr.
pastor Coman Flaviu;
Propunerile pentru aceste schimbãri au fost
votate punctual ºi au obþinut unanimitatea.

Î

n data de 18 mai a.c. a fost inauguratã în
prezenþa unui numãr mare de participanþi din
localitate ºi din Timiºoara, o nouã Casã de Rugãciune
în comuna Giroc, judeþul Timiº.
Serviciul religios a fost condus de pastorul bisericii,
Constantin Leontiuc. Au luat cuvântul mai mulþi
pastori, iar predica de bazã a aparþinut pastorului Moise

Comitetul Comunitãþii Regionale Constanþa împreunã
cu fraþii din Biroul Permanent al Cultului

Noua conducere a C. R. P. Constanþa intrã în
vigoare de la data de 1 sept. 2008. Tot de la aceastã
datã vor fi operate ºi modificãrile de încadrare ºi
drepturi bãneºti.
În acelaºi cadru, ca o urmare logicã, s-a hotãrât ca locul fr. Riþiºan Gheorghe ca membru în
Consiliul Bisericesc al Cultului Creºtin Penticostal
sã fie luat de noul preºedinte al Comunitãþii fr.
pastor Dumitraºcu Mihai.
BIROUL PERMANENT AL CULTULUI
CREªTIN PENTICOSTAL

Un nou Betel la Giroc

Ardelean, preºedintele Comunitãþii Regionale Arad.
Au slãvit pe Domnul prin cântãri corul Bisericii Filadelfia
din Timiºoara ºi orchestra bisericii din satul Chiºoda.
Semnificativ a fost ºi cuvântul primarului comunei Giroc,
domnul Ionel Toma, care a participat la sãrbãtoare însoþit de
consilieri (foto stânga, alãturi de pastorul Leontiuc Constantin).
Rugãciunea de dedicare a fost rostitã de pastorii Constantin
Leontiuc ºi Moise Ardelean.
C.L.
Cuvântul Adevãrului
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