Anexa nr. 2/BV
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

1 Adam Ioan

Nr. Înreg.
2
BV.00201.121016

Localitatea
3
Codlea

Județul
4

Sesiunea 2016

Observatii
7

Brasov

Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren pe
care se implementează proiectul, iar acest aspect contravine prevederilor art.10 alin.(1)lit.b) din ghidul de finan țare
aferent Programului.

2 Alecu Petru Daniel

BV.00203.121016

Predeal

Brasov

Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren pe
care se implementează proiectul, iar acest aspect contravine prevederilor art.10 alin.(1)lit.b) din ghidul de finan țare
aferent Programului.

3 Voicu Marian Vlad

BV.00208.121016

Predelut

Brasov

Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solicită finanțare se va depune o singură
cerere nu este semnată de toți coproprietarii imobilului.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului. Conform prevederilor art.10 alin.(2)” Nu este eligibil solicitantul care
deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construc ţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar
restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciar ă 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 a fost depusă copia carții funciare a imobilului
construcție , astfel cum se solicită prin ghidul de finanțare aferent Programului.
Nu a fost depusă declarația notarială, semnată de toți coproprietarii imobilului, din care să rezulte că pentru imobilul
pentru care se solicită finanțare se va depune o singură cerere , având în vedere că există mai mulți coproprietari al
imobilului teren.

4 Rotaru Dragoș Mihai

BV.00215.121016

Bod

Brasov

5 Rotaru Claudiu Remus

BV.00221.121016

Brasov

Brasov

6 Irimia Iuliana

BV.00222.121016

Prejmer

Brasov

7 Rusu Maria

BV.00227.121016

Copacel

Brasov

8 Manta Lenuța Mirela

BV.00230.121016

Harseni

Brasov

9 Onițiu Gabriela

BV.00232.131016

Harseni

Brasov

10 Cojanu Minodora

BV.00235.131016

Fagaras

Brasov

11 Breazu Viorel
12 Căpîlnean Simona

BV.00236.131016
BV.00237.131016

Fagaras
Brasov

Brasov
Brasov

13 Grigoescu Cornelia

BV.00238.131016

Rupea

Brasov

Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solicită finanțare se va depune o singură
cerere nu este semnată de toți coproprietarii imobilului.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul com. Prejmer nr. 8596/30.08.2016 era expirat la
momentul depunerii dosarului de acceptare.
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 declarația notarială, semnată de toți coproprietarii imobilului, din care să rezulte că pentru imobilul
pentru care se solictă finanțare se va depune o singură cerere , având în vedere că există mai mulți coproprietari al
imobilului teren.
Nu a fost depus extras de carte funciara pentru imobilul unde se implenteaza proiectul. Conform cererii de finan țare
imobilul unde se implementează proiectul este înscris în Cartea funciar ă nr.102176, dar a fost depus un Extras de carte
funciară nr.101668.Astfel, nu se poate constata dacă solicitantul este proprietar sau coprpietar al imobilului unde se
implementează proiectul.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea se regăsește la nr.472
Comuna Cincu asa cum se precizează în cererea de finanțare. Adeverința nr.2848/04.10.2016 emisă de Comuna Cincu nu
este aferentă imobilului înscris in cartea funciară 101031.
Nu a fost depus certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul com. Hărman (loc de implementare).
Nu a fost depus certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat.
Nu a fost depusă declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solicită finanțare se va
depune o singură cerere în cadrul Programului.Certificatul de deces depus nu este un document din care s ă rezulte date
cu privire la coproprietarii imobilului pentru care se solicit ă finanțare.Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de
plată la bugetul de stat nu a fost ștampilat.

14 Stanomir Matinel

BV.00243.131016

Cristian

Brasov

15 Cenușe Ioan Cristinel

BV.00244.131016

Cristian

Brasov

16 Rohat Ileana

BV.00251.131016

Lisa

Brasov

17 Șaramet Eugen

BV.00269.131016

Bran

Brasov

18 Bologa Niculina

BV.00275.131016

Feldioara

Brasov

19 Flangea Gheorghe

BV.00282.131016

Poiana Marului

Brasov

20 Oprea Ionela Alexandra

BV.00283.131016

Brasov

Brasov

21 Anghel Maria Monica

BV.00284.131016

Ucea de Jos

Brasov

22 Arion Mircea

BV.00288.131016

Sacele

Brasov

23 Ruja Maria

BV.00290.131016

Sambata de Sus

Brasov

24 Praoveanu Ioan

BV.00291.131016

Moieciu de Jos

Brasov

25 Chiujdea Ioan

BV.00294.131016

Brasov

Brasov

26 Pană Marian Valentin

BV.00295.131016

Brasov

Brasov

27 Militaru Gherghina

BV.00298.131016

Brasov

Brasov

28 Gîrbacea Ioan
29 Ujupan Ioan
30 Luca Anca

BV.00299.131016
BV.00300.131016
BV.00303.131016

Moieciu de Jos
Prejmer
Sanpetru

Brasov
Brasov
Brasov

31 Lazăr Ioan
Muntianu Marian Ioan
32 Severian

BV.00304.131016

BV.00312.141016

Harman

Bran

Brasov

Brasov

Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solicită finanțare se va depune o singură
cerere nu este semnată de toți coproprietarii imobilului.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren pe
care se implementează proiectul, iar acest aspect contravine prevederilor art.10 alin.(1)lit.b) din ghidul de finan țare
aferent Programului.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str.
Principală, nr. 172, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea
publică locală care atestă adresa imobilului pe care se implementează proiectul.Nu a fost depusă declaraţia notarială din
care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singur ă cerere de finanţare.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singur ă
cerere de finanţare, nu este semnată de către toţi coproprietarii.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece 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.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte la nr. 92C, aşa
cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeveriţa emisă de către Comuna Poiana Mărului nr.5661/12.10.2016 nu
rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 100308.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu a f ăcut dovada proprietăţii/coproprietăţii al imobiluluiconstrucţie 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 deoarece nu are domiciliul pe teritoriul României.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singur ă
cerere de finanţare, nu este semnată de către toţi coproprietarii.
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizat ă. Extrasul de carte funciară
prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut
în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de
cadastru şi carte funciară.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi
construcţie pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de
finanţare aferent sesiunii de depunere. Potrivit extrasului de carte funciar ă prezentat dl Prahoveanu Ioan deține în
proprietate imobilul pe care se implementează proiectul şi nu solicitantul finanţării dl. Praoveanu Ioan.
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 depus Certificatul de atestare fiscal ă privind obligațiile de plată la bugetul
de stat.
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.
Certificatul de atestare fiscală nr. 6445/02.09.2016 este expirat. Tipul pompei de căldură solicitat (pompă aer - aer) nu
este eligibil, conform ghidului de finanțare.
Nu a fost depus Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat .
Nu a fost depus Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat
Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere si
care este persoana solicitanta, nu este semnat ă de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de
finanţare aferent sesiunii de depunere, respectiv, nu este semnata si de coproprietarul LAZAR IOAN.
Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere si
care este persoana solicitanta, nu este semnat ă de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de
finanţare aferent sesiunii de depunere, respectiv, nu este semnata si de coproprietarul MUNTIANU MARIAN IOAN
SEVERIN.

Conform extras CF 103117, coproprietari ai imobilului teren sunt RANEA IOAN, RANEA MARIA, FULGA DUMITRU SI FULGA
ANA. Nu a fost depusa declaratia notariala semnata de toti coproprietarii, din care sa reiasa ca pentru imobilul respectiv
se va depune o singura cerere de finantare si persoana solicitanta.

33 Rînea Maria

34 Vintilă Paul Ștefan

35 Gîrbacea Maria Raluca

BV.00315.141016

BV.00318.141016

BV.00320.141016

Fagaras

Brasov

Moieciu de Jos

Brasov

Brasov

Brasov

Conform extrasului de carte funciara 110250 depus la dosar, Partea II - proprietari si acte, nu este intabulat decat dreptul
de proprietate asupra imobilului-teren. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu face dovada
proprietății/coproprietății asupra imobilului construcție pe care se implementează proiectul, iar acest aspect contravine
prevederilor art.10 alin.(1)lit.b) din ghidul de finanțare aferent Programului.
Nu a fost depus la dosar certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de c ătre organul teritorial de
specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original
sau copie legalizată, conf. art. 13 alin. 1, lit. l. Certificatul de atestare privind impozitele și taxele locale nr.
6444/02.09.2016 este expirat. Pompa de caldura aer-aer nu este eligibila conf. Ghidului de finantare.
Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere si
care este persoana solicitanta, nu este semnat ă de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de
finanţare aferent sesiunii de depunere, respectiv, nu este semnata si de coproprietarul BUDASCA GHEORGHE.

36 Budașca Gheorghe

BV.00321.141016

Simon

Brasov
Nu a fost depusă la dosar declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o
singură cerere de finanţare, semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicit ă finanțarea, precum şi
persoana solicitantă, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Din extrasul de carte funciară nr. 106216
depus la dosar in partea a II-a la proprietari și acte, coproprietari sunt VLAD VASILE SI VLAD ILEANA. Copia certificatului de
deces depusa la dosar nu este un document din care sa rezulte date cu privire la coproprietarii actuali ai imobilului pentru
care se solicita finantarea.

37 Vlad Ileana

BV.00323.141016

Vistea de Jos

Brasov
Conf. art. 13 alin 1 lit f din Ghidul de finantare, extrasul de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile,
valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra
imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, se depune IN ORIGINAL. La
dosar a fost depus extras de carte funciara eliberat online.

38 Ani Maria Cristina

BV.00324.141016

Brasov

Brasov
Conf. art. 10 alin.1 lit.b, solicitantul trebuie sa fie proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie
pentru care se solicita finantare. Din extrasul de carte funciara reiese ca este coproprietar asupra a 8722/9972 parti teren
CAP HALCHIU. Conform art.13 alin.1 lit. I din Ghidul de finantare, 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. Din declaratia notariala depusa la dosar nu reiese
persoana solicitanta. Exista diferente intre adresa din cererea de finantare si adresa din extrasul de carte funciara 104006,
iar din adeverinta 7078/04,10,2016 nu se poate stabili ca adresa din cartea funciara este aceeasi cu cea din cerere.

39 Stănescu Doru Mihai

BV.00329.141016

Halchiu

Brasov
In cererea de finantare apare adresa Str. Nicopole nr. 2, ap. 1. In extras CF 126159 adresa este Str. Nicopole nr. 2. Nu a
fost depus decoumentul eliberat de autoritatea publica locala care sa ateste adresa imobilului. Avand in vedere ca se
solicita implementarea pe un apartament, nu a fost depusa carte funciara in copie si extras de carte funciara individuala,
pentru a se putea stabili cate unitati/cati coproprietari exista pe proprietatea respectiva.

40 Stoicescu Mircea Corneliu

41 Sîrboiu Carmen

BV.00330.141016

BV.00331.141016

Brasov

Sacele

Brasov

Brasov

Dosarul nu a fost depus personal, asa cum prevede art.14 alin.1 din Ghidul de finantare. Conform art. 13 alin.1 lit. i din
ghid, declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de
finanţare si cine este persoana solicitanta, nu este semnat ă de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicit ă
finanțarea.
Din extrasul de carte funciară nr. 104088 prezentat nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra
imobilului teren. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii.

42 Duicu Gheorghe-Adrian

43 Mițu Coșca Alin Valentin

BV.00332.141016

BV.00333.141016

Harman

Sacele

Brasov

Brasov

Exista diferente intre adresa din cererea de finantare (Str. Vulturului nr. 22A) si adresa din extrasul de carte funciara
103920 depus la dosar (Str. Vulturului nr. 26). iar din adeverinta 7078/04,10,2016 nu se poate stabili ca adresa din cartea
funciara este aceeasi cu cea din cerere. Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea public ă locală, care atestă
adresa imobilului.

Declarația pe propria răspundere depusă la dosar nu respectă formularul ANEXEI 3 la ghidul de finanţare
aferent sesiunii. Conform art. 13 alin.1 lit. i din ghid, declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în
coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare si cine este persoana solicitanta, nu este semnat ă de toţi
coproprietarii imobilului pentru care se solicit ă finanțarea.

44 Morar Maria Octavia

BV.00334.141016

Lunca Calnicului

Brasov
Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere si
care este persoana solicitanta, nu este semnat ă de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de
finanţare aferent sesiunii de depunere, respectiv, nu este semnata si de coproprietarul KIRSCH GABRIEL FRANCISC.

45 Kirsch Gabriel Francisc

BV.00337.141016

Codlea

Brasov
Din extrasul de carte funciară nr. 107073 prezentat nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra
imobilului teren. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii. Conf.
art. 13 alin. 1 lit.g, 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, trebuie depus în original - la
dosar exista o copie din anul 2007. Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită
finanţare se va depune o singură cerere si care este persoana solicitanta, nu este semnat ă de către toţi coproprietarii,
ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere, respectiv, nu este semnata si de
coproprietarul RAMASCANU EUGENIA.

46 Ramașcanu Petru

BV.00339.141016

Codlea

Brasov
Din extrasul de carte funciară nr. 101083 prezentat nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra
imobilului teren. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii.

47 Brănescu Daniel

BV.00340.141016

Brasov

Brasov
Din extrasul de carte funciară nr. 101190 prezentat nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra
imobilului teren. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii.

48 Găinar Maria Magdalena
49 Picu Valeria

BV.00348.141016
BV.00349.141016

Dumbravita
Dumbravita

Brasov
Brasov

Certificatul de atestare privind impozitele și taxele locale nr. 696/08.08.2016 este expirat.
Din extrasul de carte funciară nr. 101823 prezentat nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra
imobilului teren. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere si
care este persoana solicitanta, nu este semnat ă de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de
finanţare aferent sesiunii de depunere, respectiv, nu este semnata si de coproprietarul DRAGHICI SORIN IOAN.

50 Drăghici Sorin Ioan

BV.00350.141016

Codlea

Brasov
Din extrasul de carte funciară nr. 101267 prezentat nu rezultă că solicitanta este proprietar/coproprietar asupra imobilului
teren. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.

51 Danciu Mirela Gabriela

BV.00351.141016

Ghimbav

Brasov

52 Pleșea Ioan

BV.00353.141016

Zarnesti

Brasov

Nu specifică tipul de pompă de căldură conform Art 8 din Ghid.
Solicitantul nu este eligibil in cadrul programului deoarece nu a depus la dosarul de finantare certificatul de cazier judiciar,
astfel nu se poate constata daca în activitatea desf ăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru
infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l din
ghidul de finanțare aferent sesiunii.

53 Idriceanu Dumitru

BV.00361.141016

Brasov

Brasov

