Anexa nr. 2/TR
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
Andrei Petre

1

Nr. Înreg.
1

Localitatea
2

Județul
3

TR.00005.101016 Fantanele

Teleorman

TR.00006.101016 Fantanele

Teleorman

TR.00014.101016 Alexandria

Teleorman

TR.00020.101016 Tiganesti

Teleorman

Piele Marin

2
Lupu Georgeta
3
4

Izina Ninel

5
Din extrasul de carte funciară nr. 20993 prezentat nu rezulta că adresa imobilul este aceeasi cu cea pentru care se solicită
finanțarea și anume Șos. Turnu Măgurele. nr. 44, Comuna Fântânele, Sat Fântânele, Jud. Teleorman așa cum se
precizeaza în cererea de finanțare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 3641/28.09.2016 eliberat de Primăria
Comunei Fântânele, nu rezultă că adresa este aferentă imobilului cu număr cadastral CAD: 20993, înscris in cartea
funciară nr. 20993.
Din extrasul de carte funciară nr. 20992 prezentat nu rezulta că adresa imobilul este aceeasi cu cea pentru care se solicită
finanțarea și anume Șos. Turnu Măgurele. nr. 138, Comuna Fântânele, Sat Fântânele, Jud. Teleorman așa cum se
precizeaza în cererea de finanțare. Din certificatul de nomenclatură stradală nr. 3698/03.10.2016 eliberat de Primăria
Comunei Fântânele, nu rezultă că adresa este aferentă imobilului cu număr cadastral CAD: 20992, înscris in cartea
funciară nr. 20992.
Din extrasul de carte funciară nr. 20436 prezentat nu rezulta că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului
teren. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii.
În declaraţia notarială din care reiese că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de
finanţare, nu este precizată persoana solicitantă a finanțării.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de
finanţare, semnată de toţi coproprietarii coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, precum şi persoana
solicitantă, nu a fost depusă la dosar, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Din extrasul CF nr. 21166
depus la dosar rezultă că asupra imobilelor teren și construcție se întabulează dreptul de proprietate cu titlu de
cumparare, bun comun, certificat de căsătorie seria C3, nr. 615388/27.06.1971. Solicitantul PETCU IULIAN nu a depus
niciun document privind regimul juridic al bunurilor, și anume nu a facut dovada că acestea sunt bunuri proprii.

Petcu Iulian

5

Motivele respingerii
4

TR.00021.101016 Poroschia

Teleorman

Mitran Maria

6

TR.00024.101016 Alexandria

Teleorman

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de
finanţare, semnată de toţi coproprietarii coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, precum şi persoana
solicitantă, nu a fost depusă la dosar, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Din extrasul CF nr. 20419
depus la dosar rezultă un drept de proprietate cu titlu de cumparare, bun comun, solicitantul IORDACHE MARIAN COSTEL
fiind căsătorit și nu s-a depus niciun document care să ateste că acesta este bun propriu. Solicitantul nu a făcut dovada
adresei imobilului pentru care se solicită finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 20419 prezentat nu rezulta că
adresa imobilul este aceeasi cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Viitorului, Loc. Calinești, Jud.
Teleorman așa cum se precizeaza în cererea de finanțare. Adeverința 4475/06.10.2016 face trimitere pentru adresa
imobilului inscris in CF nr. 20419 In certificatul fiscal nr. 539/29.09.2016. În certificatul fiscal nr. 539/29.09.2016 nu se
regaseste adresa imobilului din cererea de finanțare.

Iordache Marian Costel

7

TR.00025.101016 Calinesti

Teleorman

Costea Aurel

8

TR.00027.101016 Com Scrioastea sat Cucueti
Teleorman

10

Velea Chircea - Ginel

Solicitantul nu a făcut dovada adresei imobilului pentru care solicită finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 20617
prezentat rezultă o adresa diferită față de cea din cererea de finanțare și anume din extrasul CF rezultă adresa Loc.
Cucueți, Cvartal 16, P 347, 348, Scrioastea, Jud. Teleorman, iar din cererea de finanțare rezultă ca adresă a imobilului
pentru care se solicită finanțare Sat Cucuieti, Com. Scrioastea, Jud. Teleorman și nu a fost depusă adeverința eliberată de
autoritatea publică locală care să ateste adresa completă a imobilului in cauză.
Certificatul de atestare fiscala nr. 3430135078535/06.10.2016 privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe
numele solicitantului COMAN NICOLAE de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice,
prezinta obligatii de plata principale in cuantum de 210 lei.

Coman Nicolae
9

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de
finanţare, semnată de toţi coproprietarii coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, precum şi persoana
solicitantă, nu a fost depusă la dosar, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Din extrasul CF nr. 20808
depus la dosar rezultă că asupra imobilul teren cu nr. cadastral 20808 și imobilele construcție cu nr. cadastrale 20808-C1
și 20808-C2 se întabulează dreptul de proprietate cu titlu de drept cumparare, bun comun, solicitanta MITRAN MARIA
nu a depus niciun document privind regimul juridic al bunurilor, și anume nu a facut dovada că acestea sunt bunuri
proprii.

TR.00029.101016 Alexandria

Teleorman

TR.00032.101016 Vitanesti

Teleorman

Oprea Eugeniu

11

TR.00033.101016 Peretu

Teleorman

12 Bica Olimpiu Monel

TR.00035.101016 Vitanesti

Teleorman

Beneficiarul nu a precizat sistemul de panou solar conform art 8 din Ghidul de finantare.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de
finanţare, semnată de toţi coproprietarii coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, precum şi persoana
solicitantă, nu a fost depusă la dosar, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Din extrasul CF nr. 20418
depus la dosar rezultă că imobilele construcții sunt bunuri comune, solicitantul OPREA EUGENIU fiind căsătorit și nu s-a
depus niciun document care să ateste că acestea sunt bunuri proprii.
Beneficiarul nu a precizat sistemul de panou solar conform art 8 din Ghidul de finantare.

Petrica Ion

13

TR.00037.101016 Frumoasa

Teleorman

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de
finanţare, semnată de toţi coproprietarii coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, precum şi persoana
solicitantă, nu a fost depusă la dosar, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Din extrasul CF nr. 20899
depus la dosar rezultă că imobilul teren cu nr. cadastral 2089 și imobilul construcțe cu nr. cadastral 20899-C1 sunt
deținute de solicitantul LAZĂR MIHAIL căsătorit și nu s-a depus niciun document care să ateste că acestea sunt bunuri
proprii.Certificatul de atestare fiscala nr. 3430135027704/04.10.2016 emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
nu este stampilat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice.

Lazar Mihail

14
Alexe Marinela Valentina
15

TR.00038.101016 Buzescu
Teleorman
Com Scurtu Mare,
sat Negrilesti
TR.00040.101016

Siteavu Leana
16

TR.00041.101016

Teleorman
Com Crangu, sat
Secara

Teleorman

Chilom Gheorghe

17

TR.00047.101016 Smardioasa

TR.00048.101016 Calomfiresti

Certificatul de atestare fiscala nr. 3440235082031/06.10.2016 privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe
numele solicitantului ALEXE MARINELA VALENTINA de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor
Publice, prezinta obligatii de plata accesorii in cuantum de 1 (un) leu.
Nu se pot stabili obligatiile de plata catre bugetul de stat, intrucat beneficiarul SITEAVU LEANA nu a atasat la dosar
certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, insa a atasat Certificatul de cazier fiscal nr.
132/04.10.2016.
Solicitantul nu a făcut dovada adresei imobilului pentru care solicită finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 20152
prezentat rezultă o adresa diferită față de cea din cererea de finanțare și anume din extrasul CF rezultă adresa Loc.
Smârdioasa, Cvartal 6, P 250, 251, Jud. Teleorman, iar din cererea de finanțare rezultă ca adresă a imobilului pentru care
se solicită finanțare Loc. Smârdioasa, Jud. Teleorman și nu a fost depusă adeverința eliberată de autoritatea publică locală
care să ateste adresa completă a imobilului in cauză.

Teleorman

Chirita Marius - Cristian

18

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 solicită finanțarea, precum şi persoana solicitantă, nu a
fost depusă la dosar, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Din extrasul CF nr. 20099 depus la dosar
rezultă că imobilul teren cu nr. cadastral 20099 și imobilul construcțe cu nr. cadastral 20099-C1 sunt deținute de
solicitantul PETRICĂ ION căsătorit și nu s-a depus niciun document care să ateste că acestea sunt bunuri proprii.

Teleorman

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de
finanţare, semnată de toţi coproprietarii coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, precum şi persoana
solicitantă, nu a fost depusă la dosar, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii. Din extrasul CF nr. 20853
depus la dosar rezultă că imobilele sunt bunuri comune, solicitantul CHIRIȚĂ MARIUS CRISTIAN fiind căsătorit și nu s-a
depus niciun document care să ateste că acestea sunt bunuri proprii.

