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constituită prin Dispoziţia Preşedintelui AFM nr. 23/2017
Centralizatorul proiectelor respinse în cadrul Programului "Casa Verde Clasic"
Sesiunea 2016

Nr. crt. Solicitant
0

Nr. Înreg.
1

Localitatea
2

Județul
3

Motivele respingerii
4

1 Soare Stefan

TM.00103.111016

Cornesti

Timis

2 Macsec Mihaiela

TM.00104.111016

Cornesti

Timis

3 Puiu Lucian- Viorel

TM.00108.111016

Timisoara

Timis

4 Toth Margit

TM.00117.111016

Varias

Timis

5 Zegheanu Petre

TM.00119.111016

Dudestii Noi

Timis

6 Prisecaru Gigel

TM.00121.111016

Buzad

Timis

5
Este depusa declaratie pe proprie raspundere doar de catre coproprietarul care nu a depus cererea de finantare.
Date fiind prevederile Ghidului de finantare si a continutului declaratiei anexa la Ghid, precum si a celei solicitate a
fi autentificata, era necesara declaratia ambilor coproprietari.
Este depusa declaratie pe proprie raspundere doar de catre coproprietarul care nu a depus cererea de finantare.
Date fiind prevederile Ghidului de finantare si a continutului declaratiei anexa la Ghid, precum si a celei solicitate a
fi autentificata, era necesara declaratia ambilor coproprietari.
Certificatul de atestare fiscala nr. IF2016-121738/05.10.2016 privind plata obligaţiilor la bugetul local, eliberat de
către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, pe numele solicitantului PUIU LUCIAN
VIOREL, nu este stampilat de catre institutia emitenta.
Nu a fost depusa declaratie pentru cel de-al treilea coproprietar inscris in extrasul de carte funciara, iar pentru
coproprietarul sot era necesara radierea acestuia din cartea funciara.
Extrasul de carte funciara (198946)este depus in copie.
Nu a depus declaratia pe proprie raspundere prevazuta la art. 13 (1), lit. i) din Ghidul de finantare.

7 Gavrilita Veronica
8 Marcu Daniela Roxana

9 Pantea Cristian
10 Muntean Ioan

TM.00123.111016

Carani

Timis

TM.00124.111016

Timisoara

Timis

TM.00136.121016
TM.00139.121016

Timisoara
Timisoara

Timis
Timis

Din extrasul de carte funciara depus si din Adeverinta NR. 6490/07.10.2017 nu reiese ca imobilul pentru care s-a
depus extrasul CF este cel mentionat in cererea de finantare.
Certificatul de atestare fiscala nr. 30555/06.10.2016 privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, pe numele solicitantului MARCU DANIELA
ROXANA este emis pe un alt CNP decat cel al solicitantei.
Certificatul de atestare fiscala nr. IF2016-121711/06.10.2016 privind plata obligaţiilor la bugetul local, eliberat de
către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, pe numele solicitantului PANTEA
CRISTIAN nu este semnat si stampilat de catre organul teritorial de specialitate (nu se poate demonstra daca
documentul este in original). Certificatul de atestare fiscala nr. 30789/10.10.2016 privind obligatiile de plata catre
bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, pe numele
solicitantului PANTEA CRISTIAN este emis pe un alt CNP decat cel al solicitantului.
Solicitantul nu este proprietar si asupra terenului, astfel cum se solicita in Ghidul de finantare.

11 Papa Adrian

TM.00140.121016

Timisoara

Timis

12 Stoia Toma Puiu

TM.00141.121016

Timisoara

Timis

13 Stoia Laura- Nicoleta

TM.00142.121016

Izvin

Timis

Extrasul de carte funciara (199718)este depus in copie.
Nu a fost depusa copia cartii funciare nr. 405725-C1. Extrasul de carte funciara aferent terenului este in copie si mai
vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finantare (2013).
Nu a fost depusa copia cartii funciare nr. 405725-C1. Extrasul de carte funciara aferent terenului este in copie si mai
vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finantare (2013).
Extrasul de carte funciara este depus in copie. Totodata, conform acestuia, solicitantul este proprietar doar asupra
constructiei, nu si asupra imobilului teren, astfel cum se solicita in Ghidul de finantare.

14 Ianci Elena-Aurica

TM.00146.121016

Lugoj

Timis

