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PROTOCOL
de predare-preluare

incheiat astdzi 28. 07 . 2015

intre:

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE, reprezentat prin domnul Victor

Opaschi - secretar de stat, in calitate de preditor,

9i

MUFTIATUL CULTULUI MUSULMAN DIN ROMANIA, reprezentat prin domnul

Iusuf Muurat - Muftiul Cultului Musulman din Romdnia, in calitate de primitor.

in conformitate cu prevederile H.G. nr. 372127.05.2015 qi ale Protocolului de predare-

preluare, incheiat in data de 19.06.2015, intre R.A.-A.P.P.S. qi SECR-ETARIATUL DE STAT

PENTRU CULTE, s-a incheiat prezentul PROTOCOL de predare-preluare, cu privire la

transmiterea pe o perioadd de 49 de ani a imobilului-teren aflat in domeniul public al statului

qi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte 9i in folosinfa gratuiti a Muftiatului

Cultului Musulman din Rominia, situat in bd. Expozifiei, nr. 22-30, sector 1, Bucureqti,

av6nd datele de identificare prevlzute in Anexa la H.G. nr.372127.05.20f 5.

Art. 1. Predarea-preluarea izeazd dreptul de folosinfl gratuitl asupra terenului,

drept care se exercitl de citre cel care preia acest teren, proprietate publicl a statului, in

scopul edificlrii unui complex de cl5diri de interes public.

Art.2. Imobilul-teren, situat in Bucureqti, Bd. Expoziliei, nr. 22-30, sector l, este in

suprafa{a de 11.295 rn.p., nr. CF 262698, nr. cadastral 262698 gi are unndtoarele vecindtdti:

- la Nord: drum;

- la Sud: lotul cu nr. cadastral 234223 (fost2lT52llll l4ll inscris in C.F. 83209);

lotul cu nr. cadastral 220601 (fost 21752/2 inscris in C.F. 49540);

- la Est: lotul cu nr. cadastral 220601 (fost 2l'1522 inscris in C.F. 49540);

- la Vest: drum acces cu nr. cadastral 211 52ll l l /2 inscris in C.F. 8 1 675 :st
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lotul cu nr. cadastral 262697 inscris in C.F. 262697:

lotul cu nr. cadastral 242422 inscris in C.F. 242422.

Art. 3. Secretariatul de Stat pentru Culte predd in folosinld gatuitA pe o perioadd de 49 de ani

imobilul+eren av6nd datele de identificare din anexa la H.G. nr.372/27.05.2015 Muftiatului

Cultului Musulman din Rominia cu obliga{ia de a-l folosi in scopul edificarii unui complex de

cladiri de interes public, constAnd in: lacag de cult gi anexe (loc de spdlari rituale, casd parohiald,

biblioteca gi centru de asistenta sociala).

Art. 4. in confonnitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din H.G. nr. 31212015, Muftiatului

Cultului Musulman din Romdnia ii revin urmdtoarele obligatii:

a) Sa prezinte spre avizare Secretariatului de Stat pentru Culte proiectul complexului de cladiri

de interes public care urrneaza a fi construit;

b) SA informeze trimestrial Secretariatul de Stat pentru Culte asupra stadiului lucrdrilor de

construire a cladirilor de interes public gi asupra surselor de finan{are ale complexului de

clddiri de interes public;

c) Sa intabuleze cladirile de interes public pdnd la termenul de 36 luni prevdzut de H.G. nr.

37212015, de la data semndrii prezentului Protocol de predare-preluare.

Art. 5. Se interzice vdnzarea, instrdinarea sub orice formd, incheierea weunui pact de

opJiune, a unei promisiuni unilaterale sau bilaterale de vdnzare a imobilului, constituirea vreunui

drept de preemJiune, a unei ipoteci, servituli, clauze de uzufruct, privilegii sau orice alte drepturi

sau sarcini de orice naturd sau constituirea oricdrei forme de aport al vreunei societiti comerciale,

asociatii sau fundaJii, cu privire la imobilul-teren care face obiectul prezentului Protocol de predare-

preluare.

Art. 6. Cladirile de interes public edificate pe irnobilul-teren transmis in folosintd gratuitd vor

fi folosite de Muftiatul Cultului Musulman din RomAnia pentru activitAli religioase.

Art. 7. Personalul de cult aferent activitdlilor religioase desfbgurate in imobilul mai sus

menlionat va fi numit de cdtre Muftiatul Cultului Musulman din RomAnia gi transmis spre

informare gi avizare Secretariatului de Stat pentru Culte, conform legii.

Art. 8. Pe intreaga perioadd a dreptului de folosinld gatuita a imobilului-teren situat in

Bucuregti, Bd. Expoziliei, nr. 22-30, sector I ;i avAnd datele de identificare din anexa H.G. nr.

372127.05.2015, Muftiatul Cultului Musuhnan din RomAnia va infonna trimestrial Secretariatul de

Stat pentru Culte cu privire la programele gi activitalile des{Equrate.

Art. 9. Secretariatul de Stat pentru Culte, pe intreaga perioada a administrarii imobilului-teren

situat in Bucuregti, Bd. Expoziliei. nr.22-30, sector I gi avAnd datele de identificare din anexa H.G.

nr.312127.05.2015, va monitoriza respectarea destina{iei pentru care a fost atribuit irnobilul in

folosin{a gatuita.st
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Art. 10. Pentru orice modificdri ulterioare ale caracteristicilor clddirilor de interes public

edificate pe imobilul-teren care face obiectul prezentului Protocol de predare-preluare se va solicita

acordul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Art. 11. incep6nd cu data prezentului Protocol de predare-preluare, plata.tuturor obligaJiilor

cdtre stat (taxe, impozite, utilitdtri etc.) cade in sarcina titularului dreptului de folosin{d gratuitd.

Art. 12. Muftiatul Cultului Musulman din Romdnia preia imobilul-teren avAnd datele de

identificare din anexa la H.G. nr.372127.05.2015, in suprafalS de 11.295 m.p., conform Procesului-

verbal de predare-preluare, anexat la prezentul Protocol de predare - preluare.

Prezentul PROTOCOL de predare-preluare s-a intocmit in 4 (patru) exemplare originale,

cdte 2 (doud) pentru fiecare parte.

PredItor, Primitoro
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DIN ROMANIA
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