Anexa nr. 2/MM
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 Hapca Gavrilă

MM.00156.181016

Viseu de Sus

Maramures

Chindriș-Fabian Mariana2 Viorica

MM.00160.181016

Targu Lapus

Maramures

3 Vențel Gheza

4 Pintea Rodica

MM.00162.181016

MM.00163.181016

Borsa

Baia Mare

Maramures

Maramures

Adoreanu-Kraiger Zamfir5 Ioan

MM.00168.181016

Seini

Maramures

6 Gadja Florian-Cristian

MM.00169.181016

Baia Mare

Maramures

7 Giurgi Eliza-Maria

MM.00170.181016

Baia Mare

Maramures

8 Mihuț Călin

9 Costin Adrian

10 Hapca Ioan-Lucian

11 Gintner Laios

MM.00177.191016

MM.00178.191016

MM.00179.191016

MM.00181.191016

Sasar

Sighetu Marmatiei

Viseu de Sus

Sighetu Marmatiei

Maramures

Maramures

Maramures

Maramures

Sesiunea 2016

Observatii
7
Nu a fost depus extrasul de carte funciară pentru informare conform prevederilor ghidului de finanţare
aferent sesoiunii de depunere.
Potrivit extrasului de carte funciară prezentat solicitantul deţine în proprietate un imobil-teren dar nu este
proprietarul imobilului - construcţie. Astfel, solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu
face dovada proprietăţii asupra imobilului - construcţie. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1,
lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Potrivit extrasului de carte funciară prezentat solicitantul deţine în proprietate un imobil-teren fără ca
acest document să menţioneze şi date referitoare la proprietarul imobilului - construcţie. Astfel, solicitantul
nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu face dovada proprietăţii asupra imobilului - construcţie.
Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de
depunere.
Potrivit extrasului de carte funciară prezentat solicitantul deţine în proprietate un imobil-teren fără ca
acest document să menţioneze şi date referitoare la proprietarul imobilului - construcţie. Astfel, solicitantul
nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu face dovada proprietăţii asupra imobilului - construcţie.
Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de
depunere.
Nu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul
respectiv se va depune o singură cerere de finanţare. Nu a fost prezentată copia cărţii funciare însoţită de
un extras de carte funciară individuală conform cerinţelor art.10, alin.2, din ghidul de finanţare aferent
sesiunii de depunere.
Potrivit extrasului de carte funciară prezentat solicitantul deţine în proprietate imobilul-construcţie pe care
se implementează proiectul, însă nu este proprietar al imobilului teren. Astfel, solicitantul nu este eligibil în
cadrul programului deoarece nu face dovada proprietăţii asupra imobilului - teren. Acest aspect, contravine
prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.Nu a fost prezentată
copia cărţii funciare însoţită de un extras de carte funciară individuală conform cerinţelor art.10, alin.2, din
ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Certificatul nr. 8694/14.10.2017, emis de Municipiul Baia Mare nu este ștampilat de emitent.
Potrivit extrasului de carte funciară prezentat solicitantul deţine în proprietate imobilul-construcţie pe care
se implementează proiectul însă nu este proprietar al imobilului teren. Astfel, solicitantul nu este eligibil în
cadrul programului deoarece nu face dovada proprietăţii asupra imobilului - teren. Acest aspect, contravine
prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Potrivit extrasului de carte funciară prezentat solicitantul deţine în proprietate un imobil-teren fără ca
acest document să menţioneze şi date referitoare la imobilul - construcţie. Astfel, solicitantul nu este eligibil
în cadrul programului deoarece nu face dovada proprietăţii asupra imobilului - construcţie. Acest aspect,
contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Potrivit extrasului de carte funciară prezentat solicitantul deţine în proprietate un imobil-teren fără ca
acest document să menţioneze şi date referitoare la imobilul - construcţie. Astfel, solicitantul nu este eligibil
în cadrul programului deoarece nu face dovada proprietăţii asupra imobilului - construcţie. Acest aspect,
contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Există neconcordanțe cu privire la numele proprietarului imobilului pe care se implementează proiectul.
Astfel, potrivit extrasului de carte funciară proprietar al imobilului - teren şi construcţie este domnul
Gintner Lajos iar solicitantul finanţării conform cărţii de identitate este Gintner Laios.

12 Strebeli Palma

MM.00182.191016

Baia Mare

Maramures

13 Trif Mircea

MM.00188.191016

Ulmeni

Maramures

14 Szeibert Eva

MM.00190.191016

Sighetu Marmatiei

Maramures

15 Ștef Loredana-Mariana
Mesaroș Andrea-Eva16 Maria

MM.00191.191016

Baia Mare

Maramures

MM.00192.191016

Sighetu Marmatiei

Maramures

17 Petrule Adrian

MM.00193.191016

Mocira

Maramures

18 Luka Monica-Gabriela

MM.00195.191016

Baia Mare

Maramures

19 Bușecan Valeria-Maria

MM.00196.191016

Satulung

Maramures

20 Pop Mircea

MM.00199.191016

Ulmeni

Maramures

Nu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul
respectiv se va depune o singură cerere de finanţare.
Potrivit extrasului de carte funciară prezentat solicitantul deţine în proprietate un imobil-teren fără ca
acest document să menţioneze şi date referitoare la imobilul - construcţie. Astfel, solicitantul nu este eligibil
în cadrul programului deoarece nu face dovada proprietăţii asupra imobilului - construcţie. Acest aspect,
contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Solicitantul nu este proprietar al imobilului teren şi construcţie pe care se implementează proiectul. Potrivit
extrasului de carte funciară prezentat proprietari ai imobilului teren şi construcţie pe care se
implementează proiectul sunt Frany Eva, Szlivka Imola Eva şi Franyi alice Gizella şi nu doamna Szeibert
Eva.Astfel, solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu face dovada proprietăţii asupra
imobilului - construcţie. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare
aferent sesiunii de depunere.
Nu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul
respectiv se va depune o singură cerere de finanţare. Nu a fost prezentată copia cărţii funciare însoţită de
un extras de carte funciară individuală conform cerinţelor art.10, alin.2, din ghidul de finanţare aferent
sesiunii de depunere.
Conform Certificatului ANAF nr. 2430235269166/18.10.2016 solicitantul are obligații de plată restante.
Nu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul
respectiv se va depune o singură cerere de finanţare.
NU a fost precizat tipul proiectului, respectiv pompa de caldura sau panou solar conform art. 8 din Ghidul
de finantare.
Potrivit extrasului de carte funciară prezentat solicitantul deţine în proprietate un imobil-teren fără ca
acest document să menţioneze şi date referitoare la imobilul - construcţie. Astfel, solicitantul nu este eligibil
în cadrul programului deoarece nu face dovada proprietăţii asupra imobilului - construcţie. Acest aspect,
contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Potrivit extrasului de carte funciară prezentat solicitantul deţine în proprietate un imobil-teren fără ca
acest document să menţioneze şi date referitoare la imobilul - construcţie. Astfel, solicitantul nu este eligibil
în cadrul programului deoarece nu face dovada proprietăţii asupra imobilului - construcţie. Acest aspect,
contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Conform extrasului de carte funciara 7167 depus la dosar, Partea II - proprietari si acte, nu este intabulat
decat dreptul de proprietate asupra imobilului-teren - nu se face dovada proprietatii asupra imobilului
constructie. 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.

21 Gherman Ioan

MM.00203.201016

Baia Mare

Maramures

22 Tămaș Sorina-Gabriela

MM.00204.201016

Buciumi

Maramures

23 Crișan Floare-Marilena

MM.00206.201016

Cicarlau

Maramures

24 Bumbuc Cristian-Florin

MM.00209.201016

Viseu de Sus

Maramures

Declarația notarială depusa la dosar, din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa
proiectul se va depune o singură cerere de finanțare, nu a fost semnata de toti coproprietarii - respectiv, nu
a fost semnata de Tamas Ilie, Infre Stefan si Indre Elena.
Certificatul de atestare fiscală eliberat de Primăria Cicîrlău nu a fost emis pe numele solicitantului.
Conform extrasului de carte funciara 9179 depus la dosar, Partea II - proprietari si acte, nu este intabulat
decat dreptul de proprietate asupra imobilului-teren - nu se face dovada proprietatii asupra imobilului
constructie. 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.
In extrasul de carte funciara 50222 depus la dosar apar coproprietari ai imobilului teren Felezeu Madalina minora si Felezeu Ovidiu Mircea - minor; coprprietari ai imobilului constructie Felezeu Ovidiu Mircea si
Felezeu Madalina. Nu se poate stabili daca Felezeu Ovidiu Mircea - minor este aceeasi persoana cu Felezeu
Ovidiu Mircea. 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.

25 Felezeu Madalina

26 Dani Vasile

MM.00211.201016

MM.00213.201016

Baia Mare

Ocna Sugatag

Maramures

Maramures

Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului pe
care se implementează proiectul. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de
finanţare aferent sesiunii de depunere. In extrasul de carte funciara 12928 depus la dosar, Partea II
Proprietari si acte, drept de proprietate asupra imobilului teren A.1 are STATUL ROMAN. Nu exista date
referitoare la imobil constructie.

27 Baban Avram

28 Smeyers Maria

29 Iosip Gelu-Valentin

MM.00214.201016

MM.00215.201016

MM.00220.201016

Baia Mare

Baia Mare

Baia Mare

Maramures

Maramures

Maramures

Conform extrasului de carte funciara 52132 depus la dosar, nu este intabulat decat dreptul de proprietate
asupra imobilului-teren - nu se face dovada proprietatii asupra imobilului constructie. Din extrasul de carte
funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește la nr. 22B, în Satu
Nou de Jos, așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverinta nr. 4960/10.10.2016 nu rezultă ca
adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr. 52132.
Din extrasul de carte funciara 51975 depus la dosar reiese ca exista mai multi coproprietari asupra
imobilului pe care se va implementa proiectul. Lipseste declaratia notariala semnata de toti coproprietarii,
din care sa rezulte ca pentru imobilul pentru care se solicita finantare se va depune o singura cerere.
Din extrasul de carte funciară nr. 7203 prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se
regasește la nr. 168A in sat Copalnic Manastur. Din adeverinta nr. 6523/18.10.2016 nu rezultă ca adresa de
mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.50286.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu este proprietar/coproprietar 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. In extrasul de carte funciara 3206 depus la dosar nu este
intabulat decat dreptul de proprietate asupra imobilului teren.

30 Petreuș Mihai

MM.00221.201016

31 Mureșan Dumitru-Grațian MM.00225.201016
32 Varvedo Vasile-Zoltan
MM.00232.201016

Poienile Izei

Maramures

Baia Sprie
Baia Mare

Maramures
Maramures

Conform certificatului de atestare fiscală nr. 2430135066662/06.10.2016, solicitantul înregistrează obligații
de plată.
Anexa 2 - Cererea de finantare nu este insusita de catre solicitant prin semnatura.
Solicitantul este ANDRECA VASILE iar in extrasul de carte funciara 9330 apare ANDREICA VASILE. Conform
extrasului de carte funciara 9330 depus la dosar, Partea II - proprietari si acte, nu este intabulat decat
dreptul de proprietate asupra imobilului-teren - nu se face dovada proprietatii asupra imobilului
constructie. Solicitantul 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.

33 Andreca Vasile

34 Mariș Ioan-Adrian

MM.00236.201016

MM.00237.201016

Viseu de Sus

Sighetu Marmatiei

Maramures

Maramures

In extrasul de carte funciara 13640 depus la dosar este intabulat doar dreptul de proprietate asupra
imobilului-teren. Nu face dovada dreptului de proprietate si asupra imobilului-constructie unde se va
implementa proiectul. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită
finanțare se regasește la nr. 75A, în Str. Avram Iancu, așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din
adeverinta nr. 13699/20.10.2016 nu rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF
nr.59574.
Nu a fost depusa declarația notarială semnată de toți coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul pe
care se va implementa proiectul se va depune o singură cerere de finanțare. In extrasul de carte funciara
13530 depus la dosar apar coproprietari BALEA IONEL si BALEA IOAN.

35 Balea Ioan

36 Cocoșilă Merișor

MM.00238.211016

MM.00244.211016

Sighetu Marmatiei

Baia Mare

Maramures

Maramures

Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al socitantului, în original sau copie legalizată. Astfel, nu se
poate stabili dacă solicitantul este eligibil în cadrul Programului, în sensul că nu se poate aprecia dacă acesta
a fost sau nu condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului.
Conform extrasului de carte funciara 13634 depus la dosar, Partea II - proprietari si acte, nu este intabulat
decat dreptul de proprietate asupra imobilului-teren - nu se face dovada proprietatii asupra imobilului
constructie. 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.

37 Radu Vasile

MM.00245.211016

Barsana

Maramures
Potrivit art.14 alin. (1) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere "Dosarul de finanţare se va
depune personal, legat, paginat şi opisat (.....)".
Alin (5) al aceluiaşi art. pevede că "Nerespectarea prevederilor din alin. (1) - (4) atrage respingerea
dosarelor de finanţare". Astfel, din procura specială autentificată sub nr. 4049 din 20.10.2016 rezultă că
solicitantul finanţării împuterniceşte pe dl. Godja Ioan în vederea depunerii dosarului de finanțare. Fişa
conformităţii administrative confirmă faptul că dosarul nu a fost depus personal.

38 Godja Dorina

MM.00247.211016

Tisa

Maramures

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;".
Din Declaraţia notarială depusă în cadrul dosarului de finanţare au rezultat următoarele:
- nu a fost semnată de către toţi coproprietarii conform prevederilor ghidului de finanţare. Declaraţia
trebuia dată şi semnată şi de către Negrea Viorel-Ioan.
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.

39 Negrea Viorel-Ioan
40 Ciurte Raluca-Carmen
41 Mureșan Ionut-Lucian

MM.00254.211016
MM.00255.211016
MM.00256.211016

Sighetu Marmatiei
Satulung
Satulung

Maramures
Maramures
Maramures

Nu specifică tipul pompei de căldură conform Art. 8 din Ghid.
Nu specifică tipul pompei de căldură conform Art. 8 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;". Declaraţia
notarială nu a fost depusă la dosar.
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, cu atât
mai mult cu cât pe acelaşi extras apar două construcţii cu proprietari diferiţi.

42 Balaj Florea

MM.00259.211016

Chechis

Maramures
Solicitantul nu este eligibil. Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 10 alin 1 lit b), solicitantul "este
proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de
încălzire pentru care se solicită finanţare;". Dl Miclaus Ioan-Marius nu este proprietar/coproprietar al
imobilului-construcţie pentru care se solicită finanţare, conform extrasului de carte funciară depus la dosar.

43 Miclaus Ioan-Marius

MM.00260.211016

Baia Mare

Maramures
Solicitantul nu este eligibil. Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 10 alin 1 lit b), solicitantul "este
proprietar/coproprietar al imobilului-teren 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.

44 Pop-Ancu Ancuța

MM.00263.211016

Baia Mare

Maramures
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;".
Din Declaratia notariala depusa in cadrul dosarului de finantare au rezultat urmatoarele:
- nu a fost semnata de catre toti coproprietarii conform prevederilor ghidului de finantare.
- nu rezultă că se va depune o singură cerere pentru imobil
- nu rezultă cine va fi solicitantul

45 Katona Maria-Eva

MM.00265.211016

Baia Mare

Maramures
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.
Nu a fost depusă copie carte funciară 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;".
Lipsă declaraţie notarială coproprietari.

46 Coman Olimpia-Georgeta

MM.00266.211016

Baia Mare

Maramures

47 Campan Georgeta-Mariana MM.00272.241016
48 Lucaci Violeta-Maria
MM.00275.241016

Seini
Sasar

Maramures
Maramures

49 Valu Mihai-Relian

MM.00278.241016

Baia Mare

Maramures

50 Mare Claudia-Nadia

MM.00281.241016

Odesti

Maramures

Nu se poate determina cine este proprietar/coproprietar pe restul cotei de 8/16 din imobil + constrcuţie
pentru care se solicită finanţare. În acest sens, declaraţia notarială nu a fost semnată de către toţi
coproprietarii.
Declaraţia pe propria răspundere - Anexa 3 nu este conformă Ghidului de finanţare.
Certificatul de atestare fiscală la bugetul Baia Sprie nr. 7946/24.10.2016 nu a fost ștampilat de către
instituția emitentă.
Certificatul de nomenclatură stradală ataşat la dosar nu atestă adresa imobilului pentru care se solicită
finanţare, conform celor menţionate în Cererea de finanţare.

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. Nu a
fost depus certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat.
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