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 propuse spre respingere în cadrul Programului "Casa Verde Clasic"
Sesiunea 2016

Nr. crt. Solicitant
0

1 Munteanu Cosmin -Marius

2 Marghes Calin

Nr. Înreg.
1

Localitatea
2

TM.00058.101016

TM.00059.101016

Județul
3

Timisoara

Faget

Motivele respingerii
4

5

Timis

Declaraţia notarială pentru imobilul deținut în coproprietate nu este semnată de toţi coproprietarii
imobilului pentru care se solicită finanțarea așa cum prevede art. 13, alin. (1), lit. i) din Ghidul de finanțare
aferent sesiunii.

Timis

Din extrasul de carte funciară nr. 401774 prezentat nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar
asupra imobilului teren. Proprietar asupra imobilului teren conform extrasului de carte funciară prezentat
este CONSILIUL LOCAL FĂGET. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de
finanțare aferent sesiunii.
Declaraţia notarială depusă la dosar nu respectă prevederile art. 13, alin. (1), lit. i) din Ghidul de finanțare
aferent sesiunii, în sensul că nu este semnată de toti coproprietarii imobilului pentru care se solicită
finanțarea, respectiv nu este semnată și de către coproprietarul POPA MIHAI OCTAVIAN.

3 Popa Mihai Octavian

TM.00063.101016

Timisoara

Timis
Extrasul de carte funciară pentru informare care atestă dreptul de proprietate/coproprietate al
solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se solicită implementea proiectului a
fost depus la dosar în fotocopie și nu în original așa cum prevedere ghidul de finanțare. Acest aspect
contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. f) din ghidul de finanțare aferent sesiunii.

4 Geangus Vlad Ion

TM.00064.101016

Jebel

Timis

5 Popovici Nicoleta Florentina

TM.00066.101016

Timisoara

Timis

6 Burada Mihai Alexandru

TM.00067.101016

Timisoara

Timis

7 Dicu Nicolae Marin

TM.00068.101016

Timisoara

Timis

Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicită finanțarea. Din extrasul de carte
funciară nr. 403771 prezentat nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită
finanțarea și anume Com. Topolovatu Mare, Sat Sustra nr. 32, Jud. Timiș așa cum se precizează în cererea
de finanțare. Adeverința nr. 2973/03.10.2016 nu atestă că adresa corespunde imobilului înscris în CF nr.
403771.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat nu a fost depus
Declaraţia notarială pentru imobilul deținut în coproprietate nu a fost depusă la dosarul de finantare.
Certificatul de deces prezentat nu este un document din care să rezulte date privind coproprietarii
imobilului pentru care se solicită finanțare.

8 Rus Sorin

9 Moica Lenuta- Daniela
10 Benea Eleonora

TM.00079.111016

Timisoara

Timis

TM.00081.111016

Lugoj

Timis

TM.00084.111016

Timisoara

Timis

Declaraţia notarială pentru imobilul deținut în coproprietate nu este semnată de toţi coproprietarii
imobilului pentru care se solicită finanțarea așa cum prevede art. 13, alin. (1), lit. i) din Ghidul de finanțare
aferent sesiunii.
Declaraţia notarială pentru imobilul deținut în coproprietate nu este semnată de toţi coproprietarii
imobilului pentru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnată și de către coproprietarul MOICA
LENUȚA-DANIELA așa cum prevede art. 13, alin. (1), lit. i) din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat nu a fost ștampilat.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură
cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă este data pentru imobilul înscris în cartea funciară nr.
400174 si nu este dată pentru imobilulul pentru care se solicită finanțarea și anume imobilul încsris în
extrasul de carte funciară 401946 depus la dosar pentru dovada proprietății.

11 Munteanu Gheorghe

TM.00085.111016

Traian Vuia

Timis

12 Porumb Dragota Dan-Ion

TM.00086.111016

Timisoara

Timis

Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul local Timișoara nu a fost ștampilat

13 Jurcut Marius

14 Tega Gabriela Ana

TM.00087.111016

TM.00091.111016

Urseni

Lugoj

Timis

Timis

Din extrasul de carte funciară nr. 413787 prezentat nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar
asupra imobilului teren. Proprietar asupra imobilului teren conform extrasului de carte funciară nr.
413787 este COMUNA MOSNITA NOUA, solicitantul are întabulat drept de folosință pe perioada existentei
construcției asupra acestuia. Nu s-a depus extras de carte funciară pentru imobilul construcție pentru care
se solicită finanțarea. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de finanțare
aferent sesiunii.
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 (CF nr. 401215-C1) din care să
rezulte că 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 s-a depus la dosarul de finanțare declaraţia notarială pentru imobilul deținut în coproprietate conform
prevederilor art. 13, alin. (1), lit. i din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.

15 Cuth Ilie

16 Dobosan Felix Iuliu

TM.00094.111016

TM.00098.111016

Saceni

Timisoara

Timis

Timis

Din extrasul de carte funciară nr. 400281 prezentat nu rezultă că solicitantul DOBOȘAN FELIX-IULIU este
proprietar/coproprietar asupra imobilului teren. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b
din ghidul de finanțare aferent sesiunii. Conform Art. 6 din CONTRACTUL DE VANZARE - CUMPARARE nr.
776/01.07.2014 depus la dosarul de finanțare, cumparătorii DOBOȘAN FELIX-IULIU și DOBOȘAN
NICOLETA-MIHAELA devin proprietari ai imobilului dupa achitarea ultimei rate. Ultima rată urmeaza a fi
achitată pană în luna iulie 2017 inclusiv.

