
P  A   R  O  H  I   A    O  R T O D O X Ă  R  O  M Â N Ă 

“ P O G O R Â R E A   D  U   H   U  L  U I  S F  Â   N  T  ” 

3 1 5 0 0  R y a n  R o a d,  W a r r e n,  M I 4 8 0 9 2 

Telefon: (586) 979-5193 / (586) 939-0140 
 

 

C O N T R A C T  S E R V I C I I  C A T E R I N G 
 

 

Încheiat  între  Biserica  Ortodoxă  Româna  “Pogorârea  Duhului  Sfânt”  şi  Persoana  /  Asociaţia  care 

închiriază Sălile Parohiei. 
 

AVANS: Sala Mare:   Sala Mică:    
 

Numele Persoanei / Asociaţiei:    
 

Adresa:    
 

Oraş:    
 

Stat:   Cod Poştal:   Tel:    
 

Preţuri pentru Membrii Parohiei: 

$20.0/persoană pentru MENIUL standard (la alegere 3 feluri de mâncare din meniul de mai jos) 
 

Preţuri pentru Ne-membri: 

$22.0/persoană pentru MENIUL STANDARD (la alegere 3 feluri de mâncare din meniul de mai jos) 
 

LISTA de BUCATE pentru MENIUL STANDARD 
1.  Friptură de Pui la Cuptor 

2.  Cotlet de Porc cu os la Cuptor 

3.  Sarmale 

4.  Şniţel de Porc cu os 

5.  Cârnaţi cu Varza Acră 

6.  Cârnaţi de Casă 

7.  Macaroane cu Carne 

8.  Chifteluţe cu Sosuri la alegere (după posibilitatea de pregătire) 

9.  Costiţe cu Sos la Cuptor 

10. Şniţel de Porc fără os 

11. Cotlet de Porc fără os cu Sos 
 

Persoana / Asociaţia care închiriază Sălile Parohiei are posibilitatea de a înlocui oricare din felurile de 

mâncare  din   Meniul  Standard  cu  unul  din  felurile  de  mâncare  de  mai  jos,  CONTRA  COST 

ADIŢIONAL, după cum urmează: 
 

1. Friptură de Vită la Cuptor cu Sos de Ciuperci: $2/persoană; 

2. Piept de Pui la Cuptor: $2/persoană; 

3. Pui Pané (Fried Chicken): $1/persoană. 

De asemenea, se pot adăuga Meniului Standard, CONTRA COST ADIŢIONAL următoarele feluri de 

mâncare: 
 

1.  Supă de Pui cu Tăiţei: $2/persoană; 

2.  Fasole Verde, Porumb, sau Vegetale Asortate: $0,5/persoană. 
 
În Meniul Standard sunt incluse: Piure de cartofi sau Orez Pilaf, Salată, Pâine, Cafea. De asemenea, sunt 

furnizate feţe de masă de bumbac, şerveţele de bumbac, farfurii de porţelan, tacâmuri, pahare de plastic 

pentru băuturi alcoolice şi sucuri. Băuturile răcoritoare sunt incluse în Meniul Standard, la un cost de 
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$0,25/persoană. Este STRICT INTERZISĂ aducerea de băuturi răcoritoare din afară, indiferent de 

modul de ambalare al acestora. 
 

NOTĂ:  S ala  Mică  nu se închiriază pentru mai puţin de 75 de 

persoane. 

Sala Mare nu se închiriaza pentru mai puţin de 150 de persoane. 
 

 Perso an a  /  Aso ci aţ i a  care  în ch i ri ază  Sălil e  Paroh iei  are  următ o arel 
e  OBLIGAŢII:  

 

1.  Să aducă aperitivele aşezate pe tăvi pregătite corespunzător, încât să poată fi puse în frigider, şi 

să aducă farfurii, furculiţe, şerveţele şi pâinea pentru aperitive. 

2.  Să aducă prăjiturile tăiate şi aşezate pe tăvi. 

3.  Să pregătească aranjamentele florale pe mese. 

4.  Să cumperea berea de la Biserică, la butoi. (Biserica un furnizează bere la sticlă sau cutii.) 

5.  Să angajeze OBLIGATORIU Barmanul de la Biserică (Cost: $100). 

6.  Să angajeze OBLIGATORIU Paznicul (Security) de la Biserică (Cost: $100). 

7.  Servitul mesei să nu înceapă mai târziu de ora 9:00 p.m. 

8.  Mâncare să nu fie lăsată pe mese mai târziu de ora 11:00 p.m. 

9.  Să anunţe, la microfon, ora 1:30 a.m., că după această oră nu se mai servesc băuturi alcoolice de 

la  Bar.  De  asemenea,  după  această  oră,  toate  băuturile  alcoolice  trebuie  îndepărtate  de  pe 

proprietatea Bisericii, iar consumul de alcool este strict interzis, atât în Săli, cât şi în parcarea 

Bisercii, conform legilor Statului  Michigan.  În caz contrar, cel care a semnat Contractul de 

Închiriere este responsabil pentru orice daune, şi/sau amenzi cauzate. Barul se închide la ora 2:00 

a.m. 

10. Să respecte ora de închidere a Sălii închiriate: 3:00 a.m. 

11. Să anunţe participanţii la eveniment că FUMATUL ESTE INTERZIS în interiorul Sălii şi 

spaţiilor aferente.  Fumatul este permis numai în exteriorul clădirii, în spaţiul special amenajat 

lângă intrarea de Sud a clădirii. 

12. Să nu pregătească mâncare în sobele Parohiei. 

13. Să nu intre şi să nu permită invitaţilor să intre în bucătărie şi în camerele frigorifice. 

14. Să nu altereze decorul pereţilor, al tavanului, ori al uşii de la intrare. 

15. Să nu folosească confetti pe feţele de masă. 

16. Să nu folosească statuiete de ghiaţă, fântâni de ciocolată, etc. 

17. Să nu aşeze la mese mai mult de 10 persoane şi nici mai puţin de 10 persoane (conform Hotărârii 

Adunării Generale a Parohiei). 
 

Avansul (Hall deposit) pentru cele 2 săli este NERETURNABIL, chiar în condiţiile în care sălile nu se 

mai închiriază. 
 

Acest contract încheiat între Biserică şi Persoană / Asociaţie este documentul oficial (legal) recunoscut 

de  legile  Statului  Michigan  şi  trebuie  respectat  de  semnatari  pentru  evitarea  oricăror  neînţelegeri 

ulterioare între semnatari. 
 

Persoana semnatară a acestui contract cu Parohia este responsabilă şi are obligaţia de a închide barul şi 

de a evacua sala la ora specificată în acest Contract. Persoana semnatară este obligată să plătească orice 

pagubă materială produsă de invitaţi, iar nerespectarea prezentului Contract poate duce la plata de daune 

materiale. 
 

 
Nume / Asociaţie:   

 

Driver License # : Preşedinte a Reuniunii de Doamne 
 

Semnătura:    
 

Maria Mihuţ 
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