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"
Sesiunea 2016

Nr. crt. Solicitant
0

Nr. Înreg.
1

Localitatea
2

Județul
3

Motivele respingerii
4

5
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu a depus documente care să ateste calitatea
sa de proprietar/coproprietar al imobilului-constructie pe care se implementează proiectul. Acest aspect
contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.

1 Balan Milan

MM.00109.131016

Baia Mare

Maramures

2 Hirta Remus-Calin

MM.00113.131016

Sasar

Maramures

3 Flaut-Copos Doina-Amalia

MM.00115.131016

Somcuta Mare

Maramures

4 Cosma Gavriela-Mariana

MM.00118.131016

Baia Mare

Maramures

Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este 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 plată
către bugetul de stat, nu a fost depus la dosar.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu a depus la dosarul de finanțare certificatul
de cazier judiciar, astfel nu se poate constata dacă în activitatea desfăşurată 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.
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.
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 .
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se
regasește în Str. Olarilor , nr. 5, așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverinta nr.
1975/07.10.2016 nu rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.55056.

5 Vago Ana
6 Motica Viorel-Ioan

7 Osan Daniela-Rozalia

MM.00120.141016
MM.00124.141016

MM.00130.141016

Baia Sprie
Busag

Sasar

Maramures
Maramures

Maramures

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.
Declarația pe proprie răspundere nu este conformă Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Potrivit
extrasului de carte funciară depus rezultă că proprietari asupra imobilului pe care se dorește
implementarea proiectului sunt Osan Daniela Rozalia si Bud Daniela Rozalia, neputându-se stabili însă
dacă este una și aceeași persoană.

8 Domby-Magoss Arpad-Ferencz

MM.00134.141016

Baia Mare

Maramures

9 Braicu Anuta

MM.00140.171016

Sapanta

Maramures

MM.00145.171016

Sighetu Marmatiei

Maramures

Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea publica locala, care atestă adresa imobilului, având în
vedere că adresa de implementare completată în cererea de finanțare diferă de cea din extrasul de carte
funciară. Acele adaugiri trecute manual în extrasul de carte funciara trebuiau înregistrate pentru a fi
considerate parte din cuprinsul documentului.
Exista inadvertente in cererea de finantare:initial a fost solicitat panou solar presurizat iar ulterior s-a
solicitat panou solar nepresurizat.
Declarația notarială nu este semnată de toți coproprietarii imobilului pe care se implementează proiectul.

10 Grigor Nita

11 Zah Nelut-Daniel

MM.00150.171016

Baia Mare

Maramures

Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul local emis de către autoritatea publică
locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, nr. 4668/12.10.2016, nu a fost eliberat pe
numele solicitantului.

