Regulamentul strângerii de donaţii
550 de bani pentru copia statuii Sfântului Gheorghe din Praga

1. Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe strânge donaţii de 550 de bani, adică de 5
lei şi 50 de bani, de la persoane fizice şi juridice, pentru ridicarea copiei statuii
Sfântului Gheorghe, din Praga.
2. Iniţiatorul strângerii donaţiilor este Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, iar
executantul este Biroul de Imagine al Primăriei.
3. Acţiunea de strângere de donaţii a demarat în data de 6 mai 2011 şi se va încheia
în data de 6 noiembrie 2011.
4. Donaţiile se pot face în bani lichizi sau prin viramente bancare. Urna în care se
pot face donaţiile în bani lichizi se află în Biroul de Imagine şi Comunicare al
Primăriei, iar donaţiile prin viramente bancare se pot face în contul numărul
RO57TREZ25621370201XXXXX.
5. Urna în care se strâng donaţiile este închisă, iar deschiderea ei se va face doar
la încheierea perioadei de strângere a acestora. Deschiderea urnei va avea loc în data
de 14 noiembrie 2011, sub supravegherea comisiei formate din trei angajaţi ai Primăriei
Municipiului Sfântu Gheorghe.
6. Cuantumul donaţiei este hotărât de donator, suma propusă fiind una simbolică, de
550 de bani.
7. Drept mulţumire, donatorul va primi în dar o vedere numerotată, editată în număr
limitat, pe care se poate vedea viitoarea statuie.
8. Donatorii vor fi luaţi în evidenţă în formularul tip din anexa numărul 1.
Identitatea donatorului şi valoarea donaţiei pot fi făcute publice exclusiv cu acordul
donatorului.
9. Iniţiatorul strângerii donaţiilor se obligă să utilizeze suma de bani strânsă
pentru scopul enunţat, exclusiv pentru realizarea copiei statuii Sfântului Gheorghe, din
Praga, şi pentru acoperirea cheltuielilor legate de ridicarea ei.
10. În cazul în care valoarea sumelor donate va depăşi cuantumul cheltuielilor
necesare pentru realizarea şi ridicarea statuii, folosirea surplusului va fi posibilă
numai în interes public, despre care va decide Consiliul Local al Municipiului Sfântu
Gheorghe, ţinând cont de interesele comunităţii.

