Anexa nr. 2/NT
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 Huci Ciprian - Ionuț

2 Farcaș Daniela

Nr. Înreg.
2
NT.00152.101016

NT.00155.101016

Localitatea
3
Roman

Gheraesti

Județul
4
Neamt

Neamt

Sesiunea 2016
Observatii
7

Anexa 3 - Declaraţie pe propria răspundere depusă la dosar nu este conformă Ghidului de finanţare
Certificatul de atestare fiscală nr. 4732/03.10.2016 privind plata obligaţiilor la bugetul local, valabil la data
depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul
solicitantul, în origina, nu este emis pe numele solicitantului FARCAS DANIELA si nu prezinta elemente de
identificare ale acestuia.
Conform prevederilor Ghidului de finantare, art. 13 alin 1 lit l) trebuia depus la dosarul de finantare
"certificatul 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; ". Documentul prezent la dosar respectiv "Anexa nr 1 - model exprimare consimtamant"
nu are valoare si nu tine locul cazierului judiciar solicitat.

3 Andrei Dumitru

NT.00156.101016

Gheraesti

Neamt
Conform prevederilor Ghidului de finantare, art 13 alin 1 lit i) "pentru imobilele de ţinute 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 a rezultat faptul ca declaratia nu a fost semnata
de catre toti coproprietarii conform prevederilor ghidului de finantare. Declaratia este data si semnata doar
de catre coproprietarul Cherecheş Marcelina. Declaratia trebuia data si semnata si de catre Chereche ş Mihai.
Conform prevederilor Ghidului de finantare, art. 13 alin 1 lit l) trebuia depus la dosarul de finantare
"certificatul 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; ". Documentul prezent la dosar respectiv "Anexa nr 1 - model exprimare consimtamant"
nu are valoare si nu tine locul cazierului judiciar solicitat.
Totodată, nu se poate identifica pentru care imobil se solicit ă finanţare având în vedere faptul că în Cererea
de finanţare şi extrasul de carte funciară pentru imobilul declarat nu a fost alocat nr., iar din adresa emis ă de
autorităţile locale rezultă două imobile.

4 Cherecheș Marcelina

NT.00157.101016

Gheraesti

Neamt
Conform prevederilor Ghidului de finantare, art. 13 alin 1 lit l) trebuia depus la dosarul de finantare
"certificatul 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; ". Documentul prezent la dosar respectiv "Anexa nr 1 - model exprimare consimtamant"
nu are valoare si nu tine locul cazierului judiciar solicitat.

5 Fărcaș Ioan

NT.00159.101016

Gheraesti

Neamt
Conform prevederilor Ghidului de finantare, art. 13 alin 1 lit l) trebuia depus la dosarul de finantare
"certificatul 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; ". Documentul prezent la dosar respectiv "Anexa nr 1 - model exprimare consimtamant"
nu are valoare si nu tine locul cazierului judiciar solicitat.

6 Doboș Vladimir

NT.00162.101016

Gheraesti

Neamt

Solicitantul nu este eligibil. Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 10 alin 1 lit b), solicitantul este
eligibil daca "este proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se
implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul
unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau
dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;"
Din extrasul de carte funciară depus la dosar rezultă faptul că solicitantul Budurca Alina-Nicoleta NU este
proprietar/coproprietar asupra imobilului - teren pe care se implementeaz ă sistemul de încălzire.

7 Budurcă Alina - Nicoleta

8 Butunoiu Elena

NT.00163.101016

NT.00165.101016

Ruseni

Dolhesti

Neamt

Neamt

Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit. f), solicitantul va depune la dosarul de finanţare
"extras 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, în original, pentru solicitanţii care deţin
individual un imobil;". În extrasul de carte funciară prezentat la dosar nu figurează imobilul-construcţie pentru
care se solicită finanţare.
Certificatul de atestare fiscala nr. 2730235062718/05.10.2016 privind obligatiile de plata catre bugetul de stat,
emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, pe numele solicitantului BLAJ
AUREL, prezinta obligatii fiscale (obligatii fiscale/bugetare principale in cuantum de 67 lei).

9 Blaj Aurel

10 Dascălu Ion

NT.00171.111016

NT.00190.111016

Gheraesti

Podoleni

Neamt

Neamt

Conform prevederilor Ghidului de finanţare art. 13 alin 1 lit. a, la dosar se va depune "cerere de finan ţare
nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi
semnată de solicitant, în original;". Cererea de finanţare depusă la dosar nu este semnată de către solicitant
conform prevederilor.
Solicitantul nu este eligibil. Din declaraţia notarială depusă la dosar rezultă faptul că, solicitantul are domiciliul
în Italia şi reşedinţa în România. Art. 10 alin 1 lit. a din Ghidul de finanţare stipulează că o persoană eligibilă,
"este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;".
Conform prevederilor Ghidului de finantare, art. 13 alin 1 lit l) trebuia depus la dosarul de finantare
"certificatul 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; ". Documentul prezent la dosar respectiv "Anexa nr 1 - model exprimare consimtamant"
nu are valoare si nu tine locul cazierului judiciar solicitat.

11 Gherghel Claudia

NT.00191.111016

Gheraesti

Neamt
Conform prevederilor Ghidului de finantare, art. 13 alin 1 lit l) trebuia depus la dosarul de finantare
"certificatul 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; ". Documentul prezent la dosar respectiv "Anexa nr 1 - model exprimare consimtamant"
nu are valoare si nu tine locul cazierului judiciar solicitat.

12 Gherghel Dumitrel

NT.00193.111016

Gheraesti

Neamt
1.Conform prevederilor Ghidului de finantare, art. 13 alin 1 lit l) trebuia depus la dosarul de finantare
"certificatul 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; ". Documentul prezent la dosar respectiv "Anexa nr 1 - model exprimare consimtamant"
nu are valoare si nu tine locul cazierului judiciar solicitat.
2.Neconcordanţă de nume. În cererea de finanţare şi Anexa 3 - Declaraţie pe propria răspundere solicitantul
figurează GERGHEL în timp ce conform CI si restul documentelor oficiale depuse la dosar solicitantul se
numeşte GHERGHEL.

13 Gherghel Petru

NT.00196.111016

Gheraesti

Neamt
Conform prevederilor Ghidului de finantare, art. 13 alin 1 lit l) trebuia depus la dosarul de finantare
"certificatul 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; ". Documentul prezent la dosar respectiv "Anexa nr 1 - model exprimare consimtamant"
nu are valoare si nu tine locul cazierului judiciar solicitat.

14 Gherghel Mihai

NT.00197.111016

Gheraesti

Neamt

Conform prevederilor Ghidului de finantare, art. 13 alin 1 lit l) trebuia depus la dosarul de finantare
"certificatul 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; ". Documentul prezent la dosar respectiv "Anexa nr 1 - model exprimare consimtamant"
nu are valoare si nu tine locul cazierului judiciar solicitat.

15 Blaj Didina

NT.00198.111016

Gheraesti

Neamt
Conform prevederilor Ghidului de finantare, art. 13 alin 1 lit l) trebuia depus la dosarul de finantare
"certificatul 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; ". Documentul prezent la dosar respectiv "Anexa nr 1 - model exprimare consimtamant"
nu are valoare si nu tine locul cazierului judiciar solicitat.

16 Ciobanu Cecilia
17 Măriuța Ioan

18 Vîrlan Silvia Simona

NT.00199.111016
NT.00202.111016

NT.00205.111016

19 Imbrișcă Enășoaie Cristian NT.00206.111016

20 Tanasă Maria
21 Melinte Eleana
22 Nacu Neculai

NT.00207.111016

NT.00208.111016
NT.00209.111016

23 Cârdei Loredana - Mihaela NT.00216.111016

Gheraesti
Costișa

Gheraesti
Gheraesti

Zanești

Agapia
Doina

Piatra-Neamt

Neamt
Neamt

Neamt
Neamt

Neamt

Neamt
Neamt

Neamt

Nu a fost depusa declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă
finanțare se va depune o singură cerere. Sentinta civila depusa nu este un document din care să rezulte date
cu privire la proprietarii actuali ai imobilului pentru care se solicit ă finanțare.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.Conform certificatului de atestare
fiscală nr. 2730235078460/06.10.2010, solicitantul înregistrează obligații de plată la bugetul de stat.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu a depus documente care s ă ateste calitatea sa
de proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementeaz ă proiectul. Acest aspect contravine
prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere. In cererea de finantare
nu este specificat tipul proiectului, respectiv panou presurizat/nepresurizat conform art. 8 din Ghidul de
finantare.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în
Str. Boureanu, nr. 2, așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 5520/05.10.2016 nu
rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.51372.
Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea publica locala, care atest ă adresa imobilului, având în
vedere că adresa de implementare completată în cererea de finanțare diferă de cea din extrasul de carte
funciară.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu a depus documente care s ă ateste calitatea sa de
proprietar/coproprietar al imobilului-constructie pe care se implementeaz ă proiectul. Acest aspect contravine
prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Declarația pe proprie răspundere nu este conformă Ghidului de finanțare.Nu a fost depus documentul eliberat
de autoritatea publica locala, care atest ă adresa imobilului, având în vedere că adresa de implementare
completată în cererea de finanțare diferă de cea din extrasul de carte funciară. Suma solicitată putea fi
diminuată deoarece suma aferentă Cheltuielilor cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului, include și
verificarea probelor și încercărilor (cheltuială neeligibilă). Suma alocată verificarii probelor și încercărilor
nefiind trecută distinct ar fi condus la neaprobarea întregii sume.

24 Bucur Daniela

25 Gavril Petru

NT.00217.111016

NT.00218.111016

Piatra-Neamț

Bistrita

Neamt

Neamt

26 Proț Ionel Cristian

NT.00219.111016

Brateș

Neamt

27 Bendrea Ioan-Iulian

NT.00223.111016

Săvinești

Neamt

Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu a depus documente care s ă ateste calitatea sa de
proprietar/coproprietar al imobilului-constructie pe care se implementeaz ă 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 finanțare se regasește în
Sat Brateș, nr. 117, așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 7611/03.10.2016 nu
rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.51637.
Nu se pot stabili cheltuielile eligibile având în vedere că nu este completat tabelul din cererea de finanțare.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în
Str. Zimbrului, nr. 23A, așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 10762/11.10.2016 nu
rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.52716.

28 Filip Ilinca-Maria

NT.00226.111016

Dumbrava Rosie

Neamt

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în
Fdt. Pix, nr. 110, așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr.
3762/16.08.2016 nu rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.51164.

29 Ursache Vasile
30 Gologan Vasile
31 Nacu Irina-Simona

NT.00231.111016
NT.00235.121016
NT.00236.121016

Vanatori-Neamt
Zanesti
Gheraestii Noi

Neamt
Neamt
Neamt

NT.00242.121016

Roman

Neamt

33 Filip Ioan

NT.00246.121016

Zănești

Neamt

34 Ceachir Ruslan

NT.00250.121016

Zanesti

Neamt

35 Sîia Melentina - Mioara

NT.00252.121016

Piatra-Neamt

Neamt

37 Gologan Nicolae
38 Tihulcă Cecilia - Ana
39 Văideanu Gheorghe
40 Dănculesei Ermina

Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și,
astfel, nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
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.

32 Percă Elisabeta

36 Humă Vasile

Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.

NT.00253.121016
NT.00255.121016
NT.00257.121016
NT.00260.121016
NT.00261.121016

Podoleni
Zanesti
Gheraesti
Podoleni
Gheraesti

Neamt
Neamt
Neamt
Neamt
Neamt

Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Nu a fost depusă declarația notarială semnată de toți coproprietarii, din care să reiasă că pt. imobilul pentru
care se solicită finanțare se va depune o singură cerere, având în vedere că potrivit extrasului de carte
funciara există doi coproprietari asupra imobilului pe care se doreste implementarea proiectului.

41 Pascu Elena
42 Loghin Iulian-Vandu
43 Coțofan Neculai
44 Gherghel Camelia

45 Alexandru Alexandrina

NT.00263.121016
NT.00265.121016
NT.00267.121016
NT.00268.121016

NT.00269.121016

Stejaru
Piatra-Neamt
Podoleni
Gheraesti

Roman

Neamt
Neamt
Neamt
Neamt

Neamt

46 Ciubotariu Elena

NT.00273.121016

Straja

Neamt

47 Comănescu Gheorghe

NT.00274.121016

Piatra-Neamt

Neamt

48 Rogojină Daniel-Dumitru

NT.00276.121016

Piatra-Neamt

Neamt

Nu a fost precizat tipul pompei de caldura conform art. 8 din Ghidul de finantare.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în
Str. La Plan, nr. 5, așa cum se precizează în cererea de finanțare.Din adeverința nr. 5396/10.10.2016 nu rezultă
ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.50440.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în
Com. Tarcau, nr. 256, așa cum se precizează în cererea de finanțare.Din adeverința nr. 7839/11.10.2016 nu
rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.50521.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat nu este ștampilat de către
autoritatea emitentă
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat prezenta datorii la momentul
depunerii dosarului de acceptare. Nu a fost precizat tipul pompei de caldura conform art. 8 din Ghidul de
finantare.

49 Teodorescu Gheorghe
50 Pascaru Decebal
51 Atănăsoaei Dumitru

52 Ispas Ana-Georgiana
53 Sava Violeta - Mariana

54 Dinescu Neculai

NT.00279.121016
NT.00285.121016
NT.00286.121016

NT.00288.121016
NT.00289.121016

NT.00294.131016

Piatra-Neamt
Zanesti
Zanesti

Podoleni
Zanesti

Straja

Neamt
Neamt
Neamt

Neamt
Neamt

Neamt

Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul comunei Borca a fost depus în copie.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.Din certificatul de atestare fiscal ă
privind obligațiile de plată la bugetul com. Podoleni nu se poate identifica solicitantul (nu este trecut CNP,
adresă din buletin).
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în
Com. Tarcau, Sat Straja, nr. 41, așa cum se precizează în cererea de finanțare.Din adeverința nr.
7761/07.10.2016 nu rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.50001.
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, nu a fost depusă la dosar, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Din
extrasul de carte funciară nr. 61273 depus la dosar in partea a II-a la proprietari și acte, solicitantul Tanasiciuc
Anca Nicoleta figurează CĂSĂTORITA fără a se preciza că bunurile sunt proprii și nu s-a depus la dosar niciun
alt document din care să rezulte că bunurile sunt proprii.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat nu a fost depus.

55 Tanasiciuc Anca Nicoleta
56 Tamaș Mircea
57 Căliman Maria

NT.00297.131016
NT.00298.131016
NT.00305.131016

Piatra-Neamt
Gheraesti
Zanesti

Neamt
Neamt
Neamt

58 Cojocariu Radu-Mihai

NT.00307.131016

Vadurele

Neamt

59 Savin Maria

NT.00308.131016

Traian

Neamt

Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește în
Str. Virtutii, nr. 15, așa cum se precizează în cererea de finanțare.Din adeverința nr. 11319/13.10.2016 nu
rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în CF nr.50172.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului, conform prevederilor Ghidului de finan țare și
astfel nu se poate constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.

