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 respinse în cadrul Programului "Casa Verde Clasic"
Nr. crt.
0

Solicitant
1

Nr. Înreg.
2

Localitatea
3

Județul
4

Sesiunea 2016
Observatii
7

Certificatul de atestare fiscală nr. 3830135077282/06.10.2016 a fost depus la dosar în copie simplă. 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 dus la neaprobarea întregii sume .

1 Stroe Nicolae

VL.00154.121016

Ramnicu Valcea

Valcea
Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit g), solicitantul trebuie să depună "documentul eliberat de autoritatea publică locală,
care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finan ţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în
original;". Documentul NU a fost depus la dosar, astfel încât nu se poate identifica imobilul pentru care se solicit ă finanţare.

2 Mazilu Florea

VL.00162.131016

Ladesti

Valcea
Solicitantul nu este eligibil. Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 10 alin 1 lit b), solicitantul "este proprietar/coproprietar al imobiluluiteren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare;". Dl Covrescu Gheorghe-Ghitu nu
este proprietar/coproprietar al imobilului-construc ţie pentru care se solicită finanţare.
Declaraţia notarială depusă la dosar nu este semnată de către toţi coproprietarii, în speţă nu este semnată şi de către dl. Covrescu Dragoş-Bogdan
care deţine o cotă parte din teren şi construcţie, conform extrasului de carte funciară depus la dosar.

3 Covrescu Gheorghe -Ghițu VL.00166.131016
4 Buză Aurel
VL.00184.131016

Ramnicu Valcea
Romanii de Jos

Valcea
Valcea

Anexa 3 - Declaraţie pe propria răspundere, depusă la dosar, nu este conformă Ghidului de finanţare.
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;".
La dosarul de finanţare nu a fost depusă declaraţia notarială a coproprietarilor Popa Alexandru şi Popa Veronica. 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 nefind trecută distinct ar fi dus la neaprobarea întregii sume.

5 Popa Alexandru

VL.00191.131016

Varleni

Valcea
Solicitantul nu este eligibil. Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 10 alin 1 lit b), solicitantul "este proprietar/coproprietar al imobiluluiteren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare". Din extrasul de carte funciară
rezultă că solicitantul Petrache Constantin nu are calitatea de proprietar/coproprietar al imobilului-teren. Totodat ă, nu se poate determina pentru
ce construcţie se cere finanţare având în vedere faptul că, în extrasul de carte funciară depus la dosar sunt înscrise două construcţii A1.1 şi A 1.2 şi
pentru care solicitantul are calitatea de coproprietar doar pentru A 1.1.

6 Petrache Constantin

7 Oprescu Vasile

VL.00193.131016

VL.00196.131016

Ramnicu Valcea

Urzica

Valcea

Valcea

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 au rezultat urmatoarele:
- nu a fost semnata de catre toti coproprietarii conform prevederilor ghidului de finantare. Declaratia este data si semnata doar de catre
coproprietarul Oprescu Vasile. Declaratia trebuia data si semnata si de catre Oprescu Simona.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Principală la nr. 87, com
Păuşeşti Măglaşi aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din certificatul de Nomenclatură Stradală emis de către Comuna Păuşeşti Măglaşi
nr.6126/16.08.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 35959. 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.

8 Oprea Alina Gabriela

9 Cornăcel Elena

VL.00202.131016

VL.00203.131016

Vladuceni

PRUNDENI

Valcea

Valcea

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Principală FN, com Păuşeşti
Ioneşti aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa emisă de către Comuna Ioneşti nr.5861/12.10.2016 nu rezultă că adresa de
mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 35186. Nu a fost depusă declarația notarială necesară în cazul existenței mai multor
coproprietari asupra imobilului (teren/construc ție)

10 Păunescu Paul Florin

VL.00205.131016

Ramnicu Valcea

Valcea

11 Lepea Ileana-Mihaela

VL.00207.131016

Vaideeni

Valcea

12 Zamfirescu Constantin

VL.00216.141016

Ramnicu Valcea

Valcea

13 Rădoi Maria

VL.00217.141016

Ramnicu Valcea

Valcea

14 Bungețanu Romeo

VL.00223.141016

Bungetani

Valcea

15 Dinuț-Cebuc Dumitru

VL.00228.141016

Ramnicu Valcea

Valcea

16 Nicu Cristina

17 Coameșu Nicolae

18 Ciucă Mioara Luminița

19 Șerbănoiu Isidor-Dumitru
20 Olaru Vasile
21 Pîrvulescu Gheorghiță

VL.00229.141016

VL.00233.141016

VL.00236.141016

VL.00240.141016
VL.00244.141016
VL.00245.141016

Dealu Bisericii

Vladuceni

Horezu

Ramnicu Valcea
Ramnicu Valcea
Dobriceni

Valcea

Valcea

Valcea

Valcea
Valcea
Valcea

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Teiului, la nr. 14, com Păuşeşti
Maglaşi aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeverinţa emisă de către Comuna Păuşeşti Măglaşi nr.7403/04.10.2016 nu rezultă că
adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 35715.
Extrasul de carte funciară şi declaraţia notarială au fost prezentate în copie ceea ce cotravine prevederilor ghidului de finan ţare.
Nu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere
de finanţare.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Lespezi la nr. 67A, com Rm.
Valcea aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din certificatul de Nomenclatură Stradală emis de către Municipiul RM. Valcea
nr.2195/26.10.2011 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 38603. Certificatul de Nomenclatură Stradală a fost
depus în copie.
Nu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere
de finanţare.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Coasta la nr. 30, com Rm.
Valcea aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din certificatul de Nomenclatură Stradală emis de către Comuna Păuşeşti Măglaşi
nr.7642/12.10.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 36628.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte la nr. 59, com Sineşti aşa cum se
precizează în cererea de finanţare. Din certificatul de Nomenclatură Stradală emis de către Comuna Sineşti nu rezultă că adresa de mai sus este
aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 35274.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. 23 August la nr. 14, com
Păuşeşti Măglaşi aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din certificatul de Nomenclatură Stradală emis de către Comuna Păuşeşti Măglaşi
nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 36472.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. FARA NUME (POPESTI), com
Văideni aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea publică locală care atestă adresa
imobilului. Nu a fost depusă declaraţia notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o
singură cerere de finanţare.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte în str. Maceşului la nr. 41B, Ramnicu
Vâlcea, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din certificatul de Nomenclatură Stradală emis de către Municipiul Ramnicu Vâlcea nu
rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 45596.
Certificatul de atestare fiscală nr. 4364/04.09.2016 nu este valabil la data depunerii dosarului.
Cererea de finanţare si declaraţia pe propria răspundere nu sunt însuşite prin semnătură de către solicitant.

