Anexa nr. 2/SB
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
1 Dobrila Anca Ileana

2 Dobrila Vasile

3 Dambean Vasile

Nr. Înreg.
1

Localitatea
2

SB.00120.111016

SB.00121.111016

SB.00122.111016

Județul
3

Sibiu

Sibiu

Sibiu

Motivele respingerii
4

Sibiu

Sibiu

Sibiu

5
Nu se specifica tipul de proiect, respectiv panou presurizat/nepresurizat cf art.8 din ghidul de finantare
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu face dovada proprietăţii /coproprietăţii asupra
imobilului-teren. Nu s-a depus extras de carte funciară pentru imobilul teren pentru care se solicită finanțarea. Acest
aspect contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. f) din Ghidul de finanțare aferent sesiunii. Nu au fost respectate
prevederile Art. 13 lit. h) din Ghidul de finantare aferent sesiunii de depunere, respectiv nu s-a depus copia cărţii
funciare pentru proprietăţi comune din care să rezulte că sunt maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi
carte funciară, care adunate sunt egale cu 1 (un) întreg. Potrivit Art. 10 alin. (2) nu este eligibil solicitantul care
deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt
comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte
funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente - locuinţe, aflate în proprietate
exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. Nu se specifica tipul de proiect
cf art.8 din ghidul de finantare .
Nu au fost respectate prevederile Art. 13 lit. h) din Ghidul de finantare aferent sesiunii de depunere, respectiv nu sa depus copia cărţii funciare pentru proprietăţi comune din care să rezulte că sunt maximum două unităţi
individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate sunt egale cu 1 (un) întreg. Potrivit Art. 10 alin. (2) nu
este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii,
dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară
colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente - locuinţe,
aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. Suma
totala solicitată a fost diminuată deoarece suma aferentă Cheltuielilor cu montajul și punerea în funcțiune a
sistemului, include și verificarea probelor și încercărilor (cheltuială neeligibilă).
Din extrasul de carte funciară nr. 103341 prezentat nu rezultă că solicitanta este proprietar/coproprietar asupra
imobilului teren. Proprietar asupra imobilului teren conform extrasului de carte funciară prezentat este STATUL
ROMAN. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.

4 Cinean Marina
5 Nartea Stefan-Florin

SB.00138.111016
SB.00140.111016

Rasinari
Sibiu

Sibiu
Sibiu

Nu se specifica pompei de căldură cf art.8 din ghidul de finantare

6 Raceu Minerva

SB.00141.111016

Saliste

Sibiu

7 Oancea Gheorghe

SB.00144.111016

Sibiu

Sibiu

8 Nicorici Zenovia

SB.00150.111016

Talmaciu

Sibiu

Din extrasul de carte funciară nr. 112094 prezentat nu rezultă că solicitanta RACEAU MINERVA este
proprietar/coproprietar asupra imobilului teren. Proprietar asupra imobilului teren conform extrasului de carte
funciară prezentat este RACEAU IOAN. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din Ghidul de
finanțare aferent sesiunii.
Cererea de finanțare Anexa nr. 2 la ghidul de finanțare nu este insușită de către solicitant prin semnătură.
Declarația pe propria răspundere depusă la dosar nu respectă formularul ANEXEI 3 la ghidul de finanţare aferent
sesiunii. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu face dovada proprietăţii /coproprietăţii
asupra imobilului-construcţie pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10,
alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere. Autorizaţia de construire depusă nu atestă
existenţa construcţiei la momentul depunerii cererii de finanţare.
Nu se specifica tipul de proiect, respectiv panou presurizat/nepresurizat cf art.8 din ghidul de finantare
Declaraţia notarială pentru imobilul deținut în coproprietate nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului
pentru care se solicită finanțarea așa cum prevede art. 13, alin. (1), lit. i) din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Certificatul de deces prezentat nu este un document din care să rezulte date privind coproprietarii imobilului pentru
care se solicită finanțare.

