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Nr. crt. Solicitant
0

Nr. Înreg.
1

Localitatea
2

Județul
3

1 Bolha Ciprian Mihai

BH.00152.111016

Nimaiesti

Bihor

2 Morar Gheorghe

BH.00156.111016

Nimaiesti

Bihor

3 Popa Luminita Florina

BH.00158.111016

Oradea

Bihor

4 Bejenaru Niculai

BH.00161.111016

Beius

Bihor

5 Terebent Adrian Ovidiu

BH.00165.111016

Stei

Bihor

6 Fati Vasile

BH.00168.111016

Oradea

Bihor

7 Morar Adrian Gratian

BH.00173.111016

Sanmartin

Bihor

8 Ignat Viorica-Floare

BH.00174.111016

Delani

Bihor

9 Avram Lucian

BH.00179.111016

Beius

Motivele respingerii
4

Bihor

5
Din Adeverinta nr. 2824/03.10.2016 depusa nu reiese identitatea de imobile (din cererea de finantare cu cele din
extrasul de carte funciara).
Din Adeverinta nr. 2829/03.10.2016 depusa nu reiese identitatea de imobile (din cererea de finantare cu cele din
extrasul de carte funciara).
Dosarul nu a fost depus personal, incalcandu-se art. 14 din Ghid. Potrivit alin. (5) de la acelasi articol, nerespectarea
prevederilor din alin. (1) - (4) atrage respingerea dosarelor de finanţare.
Este depusa declaratie pe proprie raspundere doar de catre coproprietarul care nu a depus cererea de finantare.
Date fiind prevederile Ghidului de finantare si a continutului declaratiei anexa la Ghid, precum si a celei solicitate a
fi autentificata, era necesara declaratia ambilor coproprietari.
Nu au fost depuse copia cartii funciare colective si extrasul de carte funciara referitor la proprietatea asupra
imobilului teren.
Este depusa declaratie pe proprie raspundere doar de catre coproprietarul care nu a depus cererea de finantare.
Date fiind prevederile Ghidului de finantare si a continutului declaratiei anexa la Ghid, precum si a celei solicitate a
fi autentificata, era necesara declaratia ambilor coproprietari.
Este depusa declaratie pe proprie raspundere doar de catre coproprietarul care nu a depus cererea de finantare.
Date fiind prevederile Ghidului de finantare si a continutului declaratiei anexa la Ghid, precum si a celei solicitate a
fi autentificata, era necesara declaratia ambilor coproprietari.
Nu a fost depusa declaratia prevazuta la art. 13 (1), lit. i) din Ghidul de finantare.
In locul extrasului de carte funciara pentru infomare, in orginal, nu mai vechi de 30 de zile, a fost depusa o copie a
cartii funciare.

Nu a fost depusa copia cartii funciare, pentru a se putea stabili daca sunt mai mult de doua unitati individuale.

10 Kiss Nora

BH.00180.111016

Oradea

Bihor
Nu a fost depusa copia cartii funciare, pentru a se putea stabili daca sunt mai mult de doua unitati individuale.

11 Tig Vasile

BH.00183.111016

Baile Felix

Bihor
Este depusa declaratie pe proprie raspundere doar de catre coproprietarul care a depus cererea de finantare. Date
fiind prevederile Ghidului de finantare si a continutului declaratiei anexa la Ghid, precum si a celei solicitate a fi
autentificata, era necesara declaratia ambilor coproprietari.

12 Patalau Ecaterina

BH.00186.111016

Birtin

Bihor

13 Jurca Virgil Ovidiu

BH.00191.111016

Oradea

Bihor

14 Balog Victor Ioan

BH.00195.111016

Oradea

Bihor

15 Domocos Dumitru

BH.00197.111016

Bratca

Bihor

Potrivit extrasului de carte funciara depus (84987), solicitantul nu este proprietar, ci comodatar asupra terenului. In
ceea ce priveste constructia aferenta, nu a fost facuta dovada proprietatii, nefiind depus extras de carte funciara
pentru constructie.
Nu a fost depusa copia cartii funciare nr. 153667-C1, pentru a se putea stabili daca sunt mai mult de doua unitati
individuale. Totodata, In locul extrasului de carte funciara pentru infomare pentru teren, in orginal, nu mai vechi de
30 de zile, a fost depusa o copie a cartii funciare. Nu a fost depusa declaratia prevazuta la art. 13 (1), lit. i) din
Ghidul de finantare (avand in vedere ca pe teren sunt mai multi proprietari, potrivit copiei cartii funciare).
In locul extrasului de carte funciara pentru infomare, in orginal, nu mai vechi de 30 de zile, a fost depusa o copie a
cartii funciare.

