Anexa nr. 2/VL
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 propuse spre respingere în cadrul Programului "Casa Verde Clasic"
Sesiunea 2016

Nr. crt. Solicitant
0

Nr. Înreg.
1

Localitatea
2

1 Smedescu Valentin -Alexandru VL.00004.101016 Ramnicu Valcea

3

Județul Motivele respingerii
4

Vâlcea

5

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea se regăsește in Str.
Cartier Săliștea nr.19, Râmnicu Vâlcea, asa cum se precizează în cererea de finanțare. Certificatul extras
Nomenclator Stradal nr.1444/08.08.2016 emis de către Municipiul Râminicu Vâlcea nu este aferent imobilului înscris
in cartea funciară 51139. Documentul eliberat de autoritatea publică locală nu este în original astfel cum se solicită
prin ghidul de finanțare aferent Programului.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu face dovada c ă este proprietar/coproprietar asupra
imobilului construcție și asupra imobilului teren pe care se implementeaz ă proiectul, iar acest aspect contravine
prevederilor art.10 alin.(1)lit.b) din ghidul de finan țare aferent Programului.Nu au fost depuse documente care s ă
ateste calitatea solicitantului de proprietar/coproprietar asupra imobilului construc ție și asupra imobilului teren pe
care se implementează proiectul. Extrasul de carte funciară depus este pentru imobilul situat în Str. Prunului nr.1,
Rm Vâlcea, iar prin cererea de finanțare se solicită finanțare pentru imobilul situat în Str. Prunului nr.10, Rm Vâlcea.

2 Ghita Daniela

3 Meianu Constantin

VL.00005.101016 Ramnicu Valcea

VL.00007.101016 Com Roesti, sat Barbarigeni

Vâlcea

Vâlcea

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea se regăsește la
nr.39, com Roești, asa cum se precizează în cererea de finanțare. Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea
publică locală care să ateste adresa imobilului pe care se implementeaz ă proiectul.
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 precum și persoana solicitantă, semnată de toti coproprietarii.

4 Diaconu Ileana

VL.00009.101016 Ramnicu Valcea

Vâlcea
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea se regăsește la
nr.25, com Dragoești, asa cum se precizează în cererea de finanțare. Nu a fost depus documentul eliberat de
autoritatea publică locală care să ateste adresa imobilului pe care se implementeaz ă proiectul.
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. Certificatul de deces depus nu este un document
din care să rezulte date cu privire la coproprietarii imobilului pentru care se solicit ă finanțare.
Cererea de finanțare nu este semnată de solicitantul finanțării.

5 Andrei Ion

VL.00018.101016 Ramnicu Valcea

Vâlcea

6 Cojocaru Teodor Marian

7 Stefan Ion

8 Popa Ion

9 Ciobanu Vasile

Com Lungesti , sat StanestiVL.00020.101016 Lunca

VL.00021.101016 Ramnicu Valcea

VL.00023.101016 Olanesti

Vâlcea

Vâlcea

Vâlcea

VL.00037.101016 Com Otesani, sat Bogdanesti Vâlcea

10 Predulete Maria-Aliana

VL.00038.101016 Com Roesti, sat Ciocaltei

Vâlcea

11 Serban Ileana

VL.00039.101016 Prundeni

Vâlcea

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea se regăsește la nr.1,
com Lungești, asa cum se precizează în cererea de finanțare. Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea
publică locală care să ateste adresa imobilului pe care se implementeaz ă proiectul.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu face dovada c ă 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.
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 precum și persoana solicitantă, semnată de toti coproprietarii, așa cum se solicită prin
ghidul de finanțare aferent programului. Conform extras de carte funciar ă depus pe teren există doi coproprietari si
anume dl.Popa Ioan și d-na Popa Dorina.
Nu a fost depusă declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare
se va depune o singură cerere precum și persoana solicitantă, semnată de toti coproprietarii, așa cum se solicită prin
ghidul de finanțare aferent programului. Conform extras de carte funciar ă depus pe teren există doi coproprietari si
anume dl.Ciobanu Vasile și dl.Ciobanu Maxim.
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.
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 precum și persoana solicitantă, semnată de toti coproprietarii, așa cum se solicită prin
ghidul de finanțare aferent programului.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea se regăsește la
nr.31, com. Stroești, asa cum se precizează în cererea de finanțare. Adeverința nr.4609/05.10.2016 emisă de către
Comuna Stroești nu este aferentă imobilului înscris in cartea funciar ă 35126-C1-U2.
Nu a fost depusă copia Cărții funciare nr.35126-C1 . Astfel, nu se poate constata existența a maximum două unități
individuale trecute pe aceeași carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu un întreg.

12 Ionica Alina -Elena

VL.00040.101016 Com Bujoreni sat Prundeni

Vâlcea

13 Ciobanu Maria

VL.00042.101016 Ramnicu Valcea

Vâlcea

14 Beldiman Dumitru

VL.00050.101016 Vladesti

Vâlcea

Imobilul pentru care se solicită finanțare nu este eligibil în cadrul programului deoarece face obiectul unui litigiu în
curs de soluționare la instanțele judecătorești.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea se regăsește la
nr.234, Vlădești, jud.Râmnicu Vâlcea, asa cum se precizează în cererea de finanțare. Certificatul extras Nomenclator
Stradal nr.9798/04.10.2016 emis de către Municipiul Râminicu Vâlcea nu este aferent imobilului înscris in cartea
funciară 35302.

