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Nr. crt.

Solicitant
0

Nr. Înreg.
1

Localitatea
2

Județul
3

Motivele respingerii
4

5
Din extrasul de Carte Funciară prezentat nu rezulta că
adresa imobilul pentru care se solicită finanțare este
Strada Principala nr. 16 așa cum se precizeaza în cererea
de finanțare. Nu a fost depus ducumentul eliberat de
autoritatea publică locala care sa ateste adresa imobilului
pe care se solicită finanțare.

1 Kelemen Andras

HR.00001.101016

Odorheiu Secuiesc

Harghita
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost
prezentat în original sau copie legalizată. 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.

2 Kelemen Andras-Miklos

HR.00003.101016

Odorheiu Secuiesc

Harghita
Din extrasul de Carte Funciară prezentat nu rezulta că
adresa imobilul pentru care se solicită finanțare este
Strada Principala nr. 9, Sat Calugareni, Comuma Martinis,
Judetul Harghita așa cum se precizeaza în cererea de
finanțare. Nu a fost depus ducumentul eliberat de
autoritatea publică locala care sa ateste adresa imobilului
pe care se solicită finanțare.

3 Kelemen Eszter
4 Laczko Arpad

HR.00004.101016
HR.00011.101016

Calugareni,Com. Mărtiniș Harghita
Lazarea

Harghita

Din extrasul de Carte Funciară prezentat rezulta alta
adresa a imobilul fata de cea precizata in cererea de
finanțare. Nu a fost depus ducumentul eliberat de

Din extrasul de Carte Funciară prezentat nu rezulta că
solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului
teren. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1,
lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii.

5 Bege Szidonia

HR.00013.101016

Ciumani

Harghita
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul
deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de
finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată
de toţi coproprietarii, ceea ce contravine Ghidului de
finanțare aferent sesiunii.

6 Csibi Andras

HR.00014.101016

Lazarea

Harghita
Există neconcordanță între numele solicitantului din
cererea de finantare si numele proprietarului din extrasul
de Carte Funciară depus spre informare la dosar.
Declarația notarială nu este un document care suplinește
o îndreptare de eroare materială existentă în cuprinsul
Carții Funciare, fapt ce nu atesta identitatea de persoană
între cererea de finanțare/carte de identitate și extrasul
de Carte Funciară.

7 Laszlo Albertin

HR.00016.101016

Sandominic

Harghita
Din extrasul de Carte Funciară prezentat nu rezulta că
adresa imobilul pentru care se solicită finanțare este
Comuna Leliceni, Sat Misentea nr. 57/A așa cum se
precizeaza în cererea de finanțare. Adeverința nr.
2542/30.09.2016 eliberată de Primăria Comunei Leliceni,
nu atestă că adresa este aferenta imobilului cu număr
cadastral CAD: 50591, înscris in Cartea Funciară nr. 50591.
Declarația notarială din care sa reiasă că pentru imobilul
pentru care se solicită finanțare se va depune o singură
cerere nu este semnata de către toti coproprietarii, ceea
ce contravine prevederilor Ghidului de finanțare.

8 Forro-Eros Miklos-Levente

9 Koreh Elod-Barna

HR.00022.101016

HR.00024.101016

Com Leliceni, Sat MisenteaHarghita

Miercurea Ciuc

Harghita

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul
deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de
finanţare, semnată de toţi coproprietarii, precum şi
persoana solicitantă, nu a fost depusă la dosar, ceea ce
contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Nu a
fost precizat tipul proiectului conf art 8 din Ghidul de
finantare

10 Panainte Dumitru

11 Olah Zoltan

HR.00032.101016

Ciucsangeorgiu

HR.00033.101016

Harghita

Declarația notarială din care sa reiasă că pentru imobilul
pentru care se solicită finanțare se va depune o singură
cerere nu este semnata de către toti coproprietarii, ceea
ce contravine prevederilor Ghidului de finanțare.

Harghita

Conform certificatului de atestare fiscală nr.
1940135009638/03.10.2016, solicitantul înregistrează
obligații de plată la bugetul de stat.

12 Szopos Zsolt

HR.00035.101016

Miercurea Ciuc

Harghita

13 Kosa Iuliana

HR.00043.101016

Mihaileni

Harghita

Din extrasul de Carte Funciară prezentat nu rezulta că
solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului
teren. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1,
lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Neconcordanță intre numele
proprietarului/coproprietarului din extrasul de Carte
Funciară depus la dosar spre informare si restul
documentelor depuse la dosar, inclusiv cererea de
finantare.

Harghita

Neconcordață între extrasul de Carte Funciară depus spre
informare și Certificatul nr. 431/2016 eliberat de Primăria
Municipiului Miercurea Ciuc.

14 Szoke Rozalia-Marta

HR.00048.101016

Miercurea Ciuc

