Anexa nr. 2/TM
Comisia de analiză în cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încălzire regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", constituită prin Dispoziţia Preşedintelui AFM nr. 23/2017

Centralizatorul proiectelor respinse în cadrul Programului "Casa Verde Clasic"
Nr. crt.
0

Solicitant
1

Nr. Înreg.
2

Localitatea
3

Județul
4

1 Pop Adrian-Ioan

TM.00151.121016

Sanandrei

Timis

2 Pascariu Viorel

TM.00152.121016

Checea

Timis

3 Doboșan Melinda

TM.00154.121016

Checea

Timis

4 Tomescu Ioan

TM.00159.121016

Buzias

Timis

5 Simion Simona- Virginia

TM.00169.121016

Timisoara

Timis

6 Șuca Alexandru

7 Biriescu Cristian Doru

8 Arpinte Măriuța

9 Fîntîneanu Dorina
10 Ungur Petru
11 Ghițan Ion Abel

TM.00178.121016

TM.00181.121016

TM.00184.121016

TM.00187.131016
TM.00188.131016
TM.00189.131016

Varias

Nadrag

Timisoara

Timisoara
Carpinis
Iecea Mare

Timis

Timis

Timis

Timis
Timis
Timis

Sesiunea 2016
Observatii
7

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte la nr. 653, com Sîntandrei aşa cum se
precizează în cererea de finanţare. Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singură cerere de finanţare, nu este
semnată de către toţi coproprietarii.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singură cerere de finanţare, nu este
semnată de către toţi coproprietarii.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singură cerere de finanţare, nu este
semnată de către toţi coproprietarii.
Nu a fost depusă copia actului de identitate al solicitantului.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-construcţie (nu face dovada
existenţei/întabularea imobilului construcţie) pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din
ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.Nu se pot stabili obligatiile de plata catre bugetul local, intrucat beneficiarul SUCA ALEXANDRU nu
a atasat la dosar certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul local, eliberat de către organele competente de pe raza
cărora îşi are domiciliul solicitantul.
Nu a fost depusă declaraţia notarială, din care să reiasă că, pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere. Nu au
fost respectate prevederile Art. 13 lit. h) din Ghidul de finantare aferent sesiunii de depunere, respectiv nu s-a depus copia cărţii funciare pentru
proprietăţi comune din care sa rezulte ca sunt maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate sunt egale cu 1
(un) întreg. Potrivit Art. 10 alin. (2) nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe
construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o
carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente - locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi
reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.
Nu se poate stabili daca solicitantul ARPINTE MARIUTA figureaza in evidentele fiscale cu obligatii fiscale, obligatii bugetare si/sau sume de
rambursat/restituit, intrucat nu a fost atasat dosarului de finantare certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat
emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice.
Nu au fost respectate prevederile Art. 13 lit. h) din Ghidul de finantare aferent sesiunii de depunere, respectiv nu s-a depus copia cărţii funciare
pentru proprietăţi comune din care sa rezulte ca sunt maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate sunt egale
cu 1 (un) întreg. Potrivit Art. 10 alin. (2) nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe
construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o
carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente - locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi
reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul.
Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Nu a fost precizat tipul sistemului, respectiv panou presurizat/nepresurizat conform art 8 din ghidul de finantare.
Nu a fost prezentat extras de carte funciară pentru imobilul teren. Nu au fost respectate prevederile Art. 13 lit. h) din Ghidul de finantare aferent
sesiunii de depunere, respectiv nu s-a depus copia cărţii funciare pentru proprietăţi comune din care sa rezulte ca sunt maximum două unităţi
individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate sunt egale cu 1 (un) întreg. Avînd în vedere că din releveul imobilului rezultă că sunt 8
apartamente rezultă că solicitantul potrivit Art. 10 alin. (2) nu este eligibil deoarece deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau
mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară
colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente - locuinţe, aflate în proprietate exclusivă,
care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

12 Blaj Dorina
13 Stoica Cornel Laurian

TM.00191.131016
TM.00193.131016

Timisoara
Ghiroda

Timis
Timis

14 Băcanu Maria Cristina

TM.00195.131016

Timisoara

Timis

15 Loga Gianina Diana

TM.00200.131016

Pietroasa

Timis

Nu a fost precizat sistemul de functionare al pompei de caldura pentru a putea fi verificata eligibilitatea acesteia.
Nu a fost depus extras de carte funciară pentru informare aferent imobilului teren pe care se implementează proiectul.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singură cerere de finanţare, nu este
semnată de către toţi coproprietarii.

16 Botoș Mirela

TM.00205.131016

Nadrag

Timis

17 Meheș Daniela Antigona

TM.00209.131016

Covaci

Timis

18 Grad Ioan

TM.00213.131016

Varias

Timis

19 Hotea Emilia

TM.00216.131016

Mosnita Veche

Timis

20 Lele Ionel

TM.00223.131016

Buzias

Timis

21 Dalea Lavinia-Florentina

TM.00225.131016

Jebel

Timis

22 Stănilă Maria

TM.00229.131016

Faget

Timis

23 Milostean Leonte Doru

TM.00230.131016

Faget

Timis

24 Panțâr Dumitru

TM.00233.131016

Darova

Timis

25 Glujdea Sandu-Sorinel

TM.00236.131016

Becicherecu Mic

Timis

26 Rilă Mircea Olimpiu

TM.00240.131016

Timisoara

Timis

27 Negru Ionuț Iosif

TM.00242.131016

Mosnita Noua

Timis

28 Pal Endre

TM.00244.131016

Varias

Timis

Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul local, în a cărei rază iși are domiciliul solicitantul, nu a fost depus la dosar. In
locul acestuia a fost depusă adeverința de venit.
Nu a precizat tipul proiectului conform art.8 din ghidul de finantare al programului (Presurizat/Nepresurizat)
Solicitantul nu este eligibil. NU face dovada că acesta este proprietar/coproprietar al imobilului - teren conform prevederilor art 10 alin 1 lit. b. Nu a
precizat tipul proiectului conform art.8 din ghidul de finantare al programului (Presurizat/Nepresurizat)
Solicitantul nu este eligibil. Declaraţia pe propria răspundere şi cazierul judiciar nu sunt pe numele solicitantului. Nu a fost depusă copie CI
solicitant.Finanțarea nu poate fi acordata deoarece nu se poate stabili solicitantul conform cererii de finanțare. Exista neconcodanta intre
pers.solicitanta(Hotea Stefan Alexandru)cap.I din cererea de finantare si cap.II finantare solicitata in care apare numele Hotea Emilia.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat , nr. 3283/10.10.2016, nu este ștampilat de către organul teritorial de
specialitate.
Solicitantul nu este eligibil. NU face dovada că acesta este proprietar/coproprietar al imobilului - teren conform prevederilor art 10 alin 1 lit. b. din
Ghid.
Conform prevederilor Ghidului de finantare, art 13 alin 1 lit i) "pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială,
semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana
solicitantă, în original;". Documentul nu a fost depus la dosar.
Conform prevederilor Ghidului de finantare, art 13 alin 1 lit i) "pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială,
semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana
solicitantă, în original;". Declaraţia notarială depusă la dosar nu a fost semnată de către toţi coproprietarii - în cazul de faţă coproprietarii imobilului teren.
Solicitantul nu este eligibil. NU face dovada că acesta este proprietar/coproprietar al imobilului - construcţie conform prevederilor art 10 alin 1 lit. b.
din Ghid.
Extrasul de carte funciară depus la dosar este în
Copie şi nu în ORIGINAL conform prevderilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit f).Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la
bugetul de stat, nu a fost depus la dosar.
Declaraţia notarială depusă la dosar este dată de către solicitant şi dna Rilă Corina Andrada. În extrasul de carte funciară se atestă dreptul de
coproprietate a dnei Ciulea Corina Andrada. La dosar nu au fost depuse documente care să ateste că este vorba despre una şi aceeaşi persoană.
Solicitantul nu este eligibil. NU face dovada că acesta este proprietar/coproprietar al imobilului - teren conform prevederilor art 10 alin 1 lit. b. din
Ghid.
Anexa 3 - Declaraţie pe propria răspundere, depusă la dosar, nu este conform Ghidului de finanţare. În cazul coproprietarului Petrov / Pal GorancaCristina, nu au fost depuse documente care să ateste că este una şi aceeaşi persoană. Suma solicitată putea fi diminuată deoarece suma aferentă
Cheltuielilor cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului, include și verificarea probelor și încercărilor (cheltuială neeligibilă). Suma alocată
verificarii probelor și încercărilor nefiind trecută distinct ar fi condus la neaprobarea întregii sume.
Solicitantul nu este eligibil. NU face dovada că acesta este proprietar/coproprietar al imobilului - teren conform prevederilor art 10 alin 1 lit. b. din
Ghid. Nu a precizat tipul proiectului conform art.8 din ghidul de finantare al programului (Presurizat/Nepresurizat).

29 Negru Maria

30 Stoica Dănuț Ionel
31 Vîrlan Mihaela

32 Macovei Adrian

TM.00245.131016

TM.00246.131016
TM.00247.131016

TM.00254.141016

Timisoara

Jebel
Mosnita Noua

Carpinis

Timis

Timis
Timis

Timis

33 Gruia Bogdan

TM.00267.141016

Timisoara

Timis

34 Radulescu Mariana Lucia

TM.00270.141016

Timisoara

Timis

35 Husanu Oana Livia

TM.00276.141016

Timisoara

Timis

36 Cotoc Monica
37 Moraru Maria

TM.00277.141016
TM.00280.141016

Timisoara
Timisoara

Timis
Timis

Conform prevederilor Ghidului de finanţare aqrt 13 alin 1 lit i) "pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială,
semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana
solicitantă, în original;". Nu a fost depusă la dosar Declaraţia notarială a coproprietarilor. Certificatul de deces depus la dosar nu face dovada
dreptului de proprietate a dl Stoica Dănuţ Ionel asupra cotelor rămase.
Nu a precizat tipul proiectului conf.art.8 din ghidul de finantare al programului (Presurizat/Nepresurizat).
Solicitantul nu este eligibil. Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 10 alin 1 lit b), solicitantul "este proprietar/coproprietar al imobiluluiteren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare;". Dl Macovei Adrian nu este
proprietar/coproprietar al imobilului-teren pentru care se solicită finanţare.
Solicitantul nu este eligibil. Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 10 alin 1 lit b), solicitantul "este proprietar/coproprietar al imobiluluiteren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare;". Solicitantul nu este
proprietar/coproprietar al imobilului-teren pentru care se solicită finanţare.Certificatul de atestare fiscală nr.IF2016-121731/05.10.2016 nu a fost
depus în original.
Certifcatul de atestare fiscală nr.IF2016-123465/12.10.2016 nu a fost depus în original.
Din Extrasul de carte funciară depus la dosar nu rezultă că este proprietar/coproprietar asupra imobilului - teren pe care se implementează sistemul
de încălzire pentru care se solicită finanţare, conform prevederilor Ghidului de finanţare, art 10 alin 1 lit b).
Nu a fost depusă la dosar copia cărţii funciare conform prevederilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit h) "copia cărţii funciare şi extras de carte
funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să
fie egale cu 1 (un) întreg;".
Certifcatul de atestare fiscală nr.IF2016-122090/06.10.2016 nu a fost emis pe numele solicitantului și nu a fost prezentat în original.
Nu specifică tipul de panou solar (presurizat/nepresurizat) conform Art. 8 din Ghidul de finanțare

38 Mateescu Daiana-Iozefina

TM.00284.141016

Timisoara

Timis

39 Boabes Andreea Roxana

TM.00287.171016

Dudestii Noi

Timis

40 Dragomir Angela

TM.00291.171016

Timisoara

Timis

41 Bilek Viorica

TM.00294.171016

Timisoara

Timis

42 Cuvejdian Codruta-Alina

TM.00300.171016

Jebel

Timis

43 Bota Daniela

TM.00305.171016

Giroc

Timis

44 Vlădescu Gabriela Mariana

TM.00317.171016

Timișoara

Timis

45 Pop Anamaria
46 Bucătariu Gheorghe

TM.00326.171016
TM.00332.181016

Timișoara
Timișoara

Timis
Timis

47 Oprea Victor

TM.00334.181016

Timișoara

Timis

48 Bratu Ioan

TM.00337.181016

Buziaș

Timis

49 Cotrău Radu

TM.00341.181016

Timișoara

Timis

50 Jivan Dorel

TM.00342.181016

Lugoj

Timis

Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit g), solicitantul trebuie să depună "documentul eliberat de autoritatea publică locală,
care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în
original;". Documentul NU a fost depus la dosar, astfel încât nu se poate identifica imobilul pentru care se solicită finanţare.
Solicitantul nu este eligibil. Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 10 alin 1 lit b), solicitantul "este proprietar/coproprietar al imobiluluiteren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare;". Solicitantul nu este
proprietar/coproprietar al imobilului-teren pentru care se solicită finanţare.
Nu a fost depus certificatul privind impozitele și taxele locale emis de primăria Timișoara, unde are sediul solicitantul.
Solicitantul nu este eligibil. Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 10 alin 1 lit b), solicitantul "este proprietar/coproprietar al imobiluluiteren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare;". Solicitantul nu este
proprietar/coproprietar al imobilului-teren pentru care se solicită finanţare. Nu specifică tipul de panou solar cf Art. 8 din Ghidul de finanțare
Conform prevederilor Ghidului de finantare, art 13 alin 1 lit i) "pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială,
semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana
solicitantă, în original;".
Nu a fost depusă la dosar Declaraţia notarială a coproprietarilor, având în vedere faptul că din Extrasul de carte funciară rezultă că solicitantul este
proprietar asupra imobilului cu o cotă de 10/16.
Certificatul de atestare privind impozitele și taxele locale nr. 28609/12.10.2016 prezintă restanțe neachitate constând în majorări de întârziere.
Nu a fost depusă declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singură cerere de
finanţare.
Nu a fost depusă declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singură cerere de
finanţare.
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată.
Certificatul de atestare privind impozitele și taxele locale nr. IF2016-123979/13.10.2016 nu este emis pe numele solicitantului.
Nu a fost depusă declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singură cerere de
finanţare. Certificatul de deces prezentat nu este un document din care să rezulte date cu privire la coproprietarii imobilului pentru care se solicită
finanţare.
Declaraţia notarială, din care să reiasă că, pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere, nu este semnată de către
toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Nu a fost depusă declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singură cerere de
finanţare. Certificatul de deces prezentat nu este un document din care să rezulte date cu privire la coproprietarii imobilului pentru care se solicită
finanţare. Documentul eliberat de autoritatea publică locală care atestă adresa imobilului pe care se implementează proiectul a fost depusă în
copie. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu a depus la dosarul de finanțare certificatul de cazier judiciar, neputându-se
constata astfel dacă în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin
hotărâre judecătorească.
Declaraţia notarială, din care să reiasă că, pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere, nu este semnată de către
toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere. Nu au fost respectate prevederile Art. 13 lit.
h) din Ghidul de finantare aferent sesiunii de depunere, respectiv nu s-a depus copia cărţii funciare pentru proprietăţi comune din care sa rezulte
ca sunt maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate sunt egale cu 1 (un) întreg. Potrivit Art. 10 alin. (2) nu
este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune,
iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de
două unităţi individuale, apartamente - locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie,
după caz.
Certificatul ANAF nr. 30982/ 7.10.2016 nu este emis pe numele solicitantului.

51 Neagu Iulia-Oana

TM.00343.181016

Dumbrăvița

Timis
Nu a fost depusă declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singură cerere de
finanţare. Nu au fost respectate prevederile Art. 13 lit. h) din Ghidul de finantare aferent sesiunii de depunere, respectiv nu s-a depus copia cărţii
funciare pentru proprietăţi comune din care sa rezulte ca sunt maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate
sunt egale cu 1 (un) întreg. Potrivit Art. 10 alin. (2) nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai
multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi
câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente - locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi
reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

52 Megheleș Alexandra

53 Mnerie Bogdan-Mihai
54 Chiriac Constantin

TM.00346.181016

TM.00348.181016
TM.00355.181016

Moșnița Nouă

Timișoara
Remetea Mare

Timis

Timis
Timis

Nu a fost depus extras de carte funciară pentru imobilul -teren pe care se implementează proiectul. Totodată, din documentele prezentate rezultă
că solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează
proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.Declaraţia notarială, din
care să reiasă că, pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere, nu este semnată de către toţi coproprietarii, ceea
ce contravine prevederilor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Solicitantul nu a depus declaratie notariala semnata de toti coproprietarii

Nu a fost depus Certificatul de atestare privind impozitele și taxele locale de la locul de domiciliu al solicitantului Nu a fost precizat tipul sistemului
conf art 8 din ghidul de finantare, respectiv daca panourile solare sunt presurizate sau nepresurizate

55 Kali Adriana

TM.00360.181016

Timisoara

Timis

56 Badu Stefan Marius
57 Peia Adriana

TM.00362.181016
TM.00366.191016

Timisoara
Timisoara

Timis
Timis

Solicitantul nu detine imobil-constructie pe care implementeaza sistemul de incalzire, neindeplinind dispozitiile art. 10 alin.(1) lit. b din Ordinul
1817/2016
Solicitantul nu a depus certificat de cazier judiciar.

58 Taranu Ciprian Florin

TM.00370.191016

Timisoara

Timis

Solicitantul nu a depus certificat de cazier judiciar.Nu a fost depus Certificatul de atestare privind impoziteleși taxele locale de la locul de domiciliu
al solicitantului

59 Contiu Ana Maria

TM.00401.201016

Carpinis

Timis

60 Dinicica Constantin

TM.00403.201016

Teremia Mare

Timis

61 Cernescu Gheorghe Mihail

TM.00408.201016

Faget

Timis

62 Crismariu Ana

TM.00421.201016

Beregsau Mare

Timis

63 Neagu Daniel
64 Giurgiu Valentin-Traian

TM.00422.201016
TM.00423.201016

Mosnita Noua
Mosnita Noua

Timis
Timis

65 Muj Beniamin

TM.00425.201016

Mosnita Veche

Timis

66 Tuduce Cosmin Andrei

TM.00429.211016

Mosnita Noua

Timis

67 Banciu Ioan

TM.00432.211016

Deta

Timis

68 Lasc Maria

TM.00433.211016

Obad

Timis

69 Mane Alexandru

TM.00434.211016

Remetea Mare

Timis

70 Mandrescu Vlad-Emil

TM.00435.211016

Dumbravita

Timis

71 Meszaros Stefan

TM.00441.211016

Jimbolia

Timis

72 Gociu Alexandra

TM.00443.211016

Timisoara

Timis

73 Popa Nicolae

TM.00446.211016

Timisoara

Timis

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în str. IX, nr. 3, așa cum se precizează în
cererea de finanțare. Din adeverința nr. 4765/14.10.2016 nu rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.400735.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare se va depune o singură cerere nu este semnată de
toți coproprietarii imobilului.
Nu a fost depusă copia Cărții funciare. Astfel, nu se poate constata existența a maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară,
care adunate trebuie să fie egale cu un întreg. Declarația notarială nu este semnată de toți coproprietarii imobilului teren.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu a depus documente care să ateste calitatea sa de proprietar/coproprietar al imobiluluiteren pe care se implementează proiectul. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de
depunere.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu a depus documente care să ateste calitatea sa de proprietar/coproprietar al imobiluluiteren pe care se implementează proiectul. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de
depunere.Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plata la bugetul de stat, nr. 32179/3530135247187/17.10.2016, a fost depus in copie
xerox și nu în original așa cum Ghidul de finanțare prevede.
Suma solicitata putea fi diminuată deoarece montajul a fost solicitat de doua ori.
Nu a fost depusă copia Cărții funciare. Astfel, nu se poate constata existența a maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară,
care adunate trebuie să fie egale cu un întreg. Declarația notarială nu este semnată de toți coproprietarii imobilului teren.
Nu a fost depusă copia Cărții funciare a construcției. Astfel, nu se poate constata existența a maximum două unități individuale trecute pe aceeași
carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu un întreg. Declarația notarială nu este semnată de toți coproprietarii imobilului teren.
Nu a fost depusă copia Cărții funciare a construcției. Astfel, nu se poate constata existența a maximum două unități individuale trecute pe aceeași
carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu un întreg.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul local, nr. 123829/12,10,2016, nu este ștampilat și semnat de către organul
teritorial de specialitate.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu a depus documente care să ateste calitatea sa de proprietar/coproprietar al imobiluluiteren pe care se implementează proiectul. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de
depunere.
Nu a fost depus extrasul de carte funciară al imobilului teren. Declarația notarială nu este semnată de toți coproprietarii imobilului teren. Nu a fost
precizat tipul proiectului conf art 8 din ghidul de finantare, respectiv nu a fost precizat daca sistemul de panouri este presurizat sau nepresurizat.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu a depus documente care să ateste calitatea sa de proprietar/coproprietar al imobiluluiconstrucție pe care se implementează proiectul. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de
depunere.
Potrivit declaraţiei notariale solicitată prin ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere, coproprietarii imobilului pe care se va implementa
proiectul declară sub sancţiunile prevăzute de art. 326 Cod penal că vor depune o singură cerere de finanţare nerambursabilă pentru realizarea
unui sistem de încălzire care utilizează energie regenerabilăprin programul "Casa Verde", cerere ce va fi depusă pe numele coproprietarului Gociu
Adrian. Cererea de finanţare pentru accesarea Programului a fost depusă de căre coproprietarul Gociu Alexandra. Există aşadar neconcordanţe între
declaraţia notarială şi cererea de finanţare.
Extrasul de carte funciară nu a fost depus în forma solicitată de Ghid. Atașat cererii de finanțare a fost depusă o copie a extrasului de carte funciară.
Nu a fost precizat tipul proiectului conf art 8 din ghidul de finantare, respectiv nu a fost precizat daca sistemul de panouri este presurizat sau
nepresurizat.

