Anexa nr. 2/BH
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

1 Păiușescu Nicolae

BH.00201.111016

Oradea

Bihor

2 Costaș Teodor-Cosmin

BH.00202.111016

Oradea

Bihor

3 Mateaș Petru

BH.00204.111016

Oradea

Bihor

4 Purge Voichița

BH.00210.111016

Gepiu

Bihor

5 Cismas Aurelian Petru
6 Mihaly Andrei

BH.00214.111016
BH.00223.121016

Oradea
Santion

Bihor
Bihor

7 Crăciunea Aurel

BH.00226.121016

Cornitel

Bihor

Sesiunea 2016

Observatii
7
Extrasul de carte funciară nu a fost depus în original aşa cum se solicită prin ghidul de finanţare aferent sesiunii de
depunere.
Nu a fost depus extras de carte funciară pentru informare în original valabil la data depunerii cererii de finan ţare.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singur ă
cerere de finanţare, nu este semnată de către toţi coproprietarii.
Nu a fost depus extras de carte funciară pentru informare în original valabil la data depunerii cererii de finan ţare.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singur ă
cerere de finanţare, nu este semnată de către toţi coproprietarii. Din extrasul de carte funciar ă prezentat nu rezultă că
imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte , la nr.159, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din
Certificatul de nomenclatură stradală şi adresă nr. 2817/04.10.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă
imobilului înscris în C.F. nr. 50648.
Certificatul ANAF nr. 530135002189/ 03.10.2016 nu este ștampilat de către emitent.
Nu a fost depus extras de carte funciară pentru informare în original valabil la data depunerii cererii de finan ţare.
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 sa rezulte ca 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 construc ţii, dintre care unele
părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciar ă 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. Declaraţia notarială din care să
reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singur ă cerere de finanţare, nu este
semnată de către toţi coproprietarii.

8 Anton Vasile

BH.00233.121016

Oradea

Bihor

9 Boldi Blanka-Katalina

BH.00234.121016

Tarcaia

Bihor

BH.00235.121016

Oradea

Bihor

10 Kis Ana Maria

11 Benyi Carmen Loredana

BH.00237.121016

Oradea

Bihor

12 Tirb Valentin-Florin

BH.00240.121016

Oradea

Bihor

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se va depune o singur ă
cerere de finanţare, nu este semnată de către toţi coproprietarii.
Dosarul nu a fost depus personal ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se regăseşte , în str.
Trandafirilor, la nr. 92, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Nu a fost depus documentul eliberat de
autoritatea publică locală care atestă adresa imobilului pe care se implementează proiectul.
Nu a fost depus extras de carte funciară pentru informare în original valabil la data depunerii cererii de finan ţare.

13 Buibas Floarea

14 Petre Anca Daniela

15 Venter Ovidiu-Dumitru

16 Maghiar Mariana

17 Pasca Valeria
18 Coraș Gheorghe

19 Bonchis Ioan

20 Vilcan Maria

BH.00243.121016

BH.00250.121016

BH.00252.121016

BH.00253.121016

BH.00255.121016
BH.00256.121016

BH.00263.121016

BH.00267.121016

Oradea

Oradea

Astileu

Oradea

Nucet
Stîncești

Beius

Lunca

Bihor

Bihor

Bihor

Bihor

Bihor
Bihor

Bihor

Bihor

21 Pasca Ioan-Vasile

BH.00268.121016

Sighistel

Bihor

22 Baic Iosif

BH.00269.121016

Cîmpani

Bihor

23 Sturz Ionel

BH.00270.121016

Alesd

Bihor

24 Veres Hajnal

BH.00271.121016

Bors

Bihor

25 Paul Ionel Viorel

BH.00274.121016

Oradea

Bihor

26 Helmeczi Iosif-Ștefan

BH.00279.121016

Suplacu de Barcau

Bihor

Nu a fost depus extras de carte funciară pentru informare în original valabil la data depunerii cererii de finan ţare.
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizat ă. Extrasul de carte funciară
prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului
prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care
se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent
sesiunii de depunere. Conform extrasului de carte funciara depus la dosar, proprietar al imobilului teren este STATUL
ROMAN, solicitantul avand doar drept de folosinta asupra acestuia.
Conf. art 10 alin 2 din Ghidul de finantare, 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 funciar ă 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.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care
se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent
sesiunii de depunere. Conform extrasului de carte funciara depus la dosar, proprietar al imobilului teren este STATUL
ROMAN, solicitantul avand doar drept de folosinta asupra acestuia.
Conform extrasului de carte funciara 19749 depus la dosar, solicitantul detine in proprietate o cota de 176/250 parti
teren reconstituire si nu face dovada prorietatii asupra imobilului constructie.
Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere,
nu este semnată de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finan ţare aferent sesiunii de
depunere, respectiv, nu este semnata si de coproprietarul BONCHIS IOAN.
Conform extras de carte funciara 19710 din dosar, coproprietari ai imobilului sunt Dumitru Valcan si Maria Valcan.
Pentru coproprietarul DUMITRU VALCAN s-a prezentat documentul care atest ă decesul acestuia, fapt care nu relevă însă
că partea acestuia intră în proprietatea celuilalt coproprietar, adica a solicitantului.
Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere,
nu este semnată de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finan ţare aferent sesiunii de
depunere, respectiv, nu este semnata si de coproprietarul PASCA IOAN VASILE.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat prezenta datorii la momentul depunerii
dosarului de acceptare
Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere,
nu specifică cine va fi persoana solicitantă.
Nu a fost depus extras de carte funciară pentru informare, nu mai vechi de 30 de zile valabil la data depunerii cererii de
finanţare. A fost prezentată o copie a cărţii funciare. Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru
care se solicită finanţare se va depune o singură cerere, nu mentioneaza persoana solicitanta.
Nu a fost depus extras de carte funciară pentru informare, nu mai vechi de 30 de zile valabil la data depunerii cererii de
finanţare. A fost prezentată o copie a cărţii funciare.
Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere,
nu este semnată de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finan ţare aferent sesiunii de
depunere, respectiv, nu este semnata si de coproprietarul HELMECZI IOSIF STEFAN. Conf art. 10 lit b din Ghidul de
finantare, imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei
revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun. In extrasul de carte funciara este notata actiunea civila nr.
2503/255/2014.

27 Gal Ioana

BH.00281.121016

Oradea

Bihor

28 Chis Dorel

BH.00286.121016

Osorhei

Bihor

29 Delcea Lavinia Sidonia

BH.00290.121016

Hidiselu de Jos

Bihor

30 Motoc Remus Ovidiu

BH.00294.121016

Oradea

Bihor

31 Ciuciu Liviu

BH.00295.121016

Oradea

Bihor

Sanmartin

Bihor

32 Moldoveanu Cristian-Florentin
BH.00296.121016

33 Halas Nicolae-Ioan

34 Varga Gavril

BH.00297.121016

BH.00306.121016

Mișca

Marghita

Bihor

Bihor

35 Cseko Zoltan Peter

BH.00307.121016

Oradea

Bihor

36 Lascu Cosmin Ionel

BH.00309.121016

Oradea

Bihor

37 Pele Nicolae

BH.00310.121016

Campani

Bihor

38 Săutiuţ Ciprian Ionuţ

BH.00313.121016

Haieu

Bihor

39 Lucuş Dorina

BH.00314.121016

Oradea

Bihor

40 Ambrus Zoltan

BH.00317.121016

Sanmartin

Bihor

Nu a fost depus extras de carte funciară pentru informare, nu mai vechi de 30 de zile valabil la data depunerii cererii de
finanţare. A fost prezentată o copie a cărţii funciare.
Declaraţia notarială 751/10,10,2016 din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o
singură cerere, nu specifică cine va fi persoana solicitantă.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care
se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent
sesiunii de depunere. Conform extrasului de carte funciara depus la dosar, proprietar al imobilului teren este COMUNA
SANMARTIN iar drept de folosinta asupra terenului are SAUTIUT LAVINIA SIDONIA.Certificatul de atestare fiscal ă privind
obligațiile de plată la bugetul de stat nu este semnat și ștampilat de către instituția emitentă.

Nu a fost depus extras de carte funciară pentru informare, nu mai vechi de 30 de zile valabil la data depunerii cererii de
finanţare. A fost prezentată o copie a cărţii funciare.
Nu a fost depus extras de carte funciară pentru informare, nu mai vechi de 30 de zile valabil la data depunerii cererii de
finanţare. A fost prezentată o copie a cărţii funciare.
Nu a fost depus extras de carte funciară pentru informare, nu mai vechi de 30 de zile valabil la data depunerii cererii de
finanţare. A fost prezentată o copie a cărţii funciare. Declaraţia notarială 3837/06,10,2016 din care să reiasă că pentru
imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere, nu specifică cine va fi persoana solicitantă.
Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere,
nu este semnată de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finan ţare aferent sesiunii de
depunere. Aceasta nu este semnata de Dios Iosif, Dios Maria si Halas Nicolae Ioan.
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;".
Declaraţia notarială depusă în cadrul dosarului de finanţare nu a fost semnată de către toţi coproprietarii, în cazul de
faţă, coproprietarii imobilului - teren.
Documentul eliberat de către autorităţile locale pentru atestarea adresei imobilului pentru care se solicit ă finanţare se
află la dosar în COPIE şi nu în ORIGINAL conform prevederilor Ghidului de finanţare art. 13 alin 1 lit.g.
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 cererii de finanţare NU a fost depusă declaraţia notarială.
Certificatul de deces depus la dosar nu atestă dreptul de proprietate al coproprietarului supravieţuitor asupra cotei
rămase.
Solicitantul nu este eligibil. Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 10 alin 1 lit b), solicitantul "este
proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire
pentru care se solicită finanţare;". Solicitantul nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pentru care se solicit ă
finanţare.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul local, nr. 256253/12,08,2016, este expirat.
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 Declaraţia notarială depusă în cadrul dosarului de finanţare au rezultat urmatoarele:
- nu a fost semnată de către toţi coproprietarii conform prevederilor Ghidului de finantare. Declara ţia este dată şi
semnată doar de către coproprietarul Ambrus Krisztina-Gyongyi. Declaraţia trebuia dată şi semnată şi de către Ambrus
Zoltan.

41 Chira Elena Mariana

42 Ciobanu Petre Iancu

BH.00321.121016

BH.00322.121016

Oradea

Beius

Bihor

Bihor

Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit. f), solicitantul va depune la dosarul de finanţare "extras de
carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finan ţare, care să ateste
dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se
implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;". La dosar, solicitantul
nu a depus Extrasul de carte funciară conform prevederilor 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;".
Din Declaraţia notarială depusă în cadrul dosarului de finanţare au rezultat urmatoarele:
- nu a fost semnată de către toţi coproprietarii conform prevederilor Ghidului de finantare. Declara ţia este dată şi
semnată doar de către coproprietarul Ciobanu Cornelia - Susana. Declara ţia trebuia dată şi semnată şi de către Ciobanu
Petre Iancu.
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 Declaraţia notarială depusă în cadrul dosarului de finanţare au rezultat urmatoarele:
- nu a fost semnată de către toţi coproprietarii conform prevederilor Ghidului de finantare. Declara ţia este dată şi
semnată doar de către coproprietarul Toma Adina-Rodica. Declaraţia trebuia dată şi semnată şi de către Toma Ioan.

43 Toma Ioan

44 Cristea Florin Gheorghe

45 Creţ Floarea

46 Ungureanu Nicoleta

BH.00323.121016

BH.00324.121016

BH.00326.121016

BH.00327.121016

Beius

Beius

Oradea

Oradea

Bihor

Bihor

Bihor

Bihor

47 Tirban Nicolae

BH.00330.121016

Poienii de Sus

Bihor

48 Ciolac Monica Mihaela

BH.00331.121016

Rieni

Bihor

Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit a),
dosarul de finanţare va cuprinde "cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid,
completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;". Cererea de finanţare depusă la
dosar nu este asumată, prin semnare, de către solicitant.
În documentul eliberat de către autorităţile locale (adeverinţă adresă imobil), conform prevederilor Ghidului de
finanţare art 13 alin 1 lit g), se face referire la CF vechi nr 588, în timp ce în Extrasul de carte funciar ă depus la dosar, se
face referire la CF vechi 566.
Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit. f), solicitantul va depune la dosarul de finanţare "extras de
carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finan ţare, care să ateste
dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se
implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;". La dosar, solicitantul
nu a depus Extrasul de carte funciară conform prevederilor Ghidului de finanţare.
Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit. f), solicitantul va depune la dosarul de finanţare "extras de
carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finan ţare, care să ateste
dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se
implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;". La dosar, solicitantul
nu a depus Extrasul de carte funciară conform prevederilor Ghidului de finanţare.
Din Extrasul de carte funciară depus la dosar rezultă că solicitantul este proprietar pe imobilul - construc ţie cu o cotă de
400/1302. În aceste condiţii, conform prevederilor art 13 alin 1 lit i), trebuia depus ă Declaraţie notarială a
coproprietarilor, conform prevderilor Ghidului de finan ţare art 13 alin 1 lit i) "pentru imobilele deţinute 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.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul local, în a cărei raza iși are domiciliul solicitantul, nu
a fost depus la dosar.

49 Ceghi Ioan-Zsolt

BH.00332.121016

Oradea

Bihor

Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit. f), solicitantul va depune la dosarul de finanţare "extras de
carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finan ţare, care să ateste
dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se
implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;". La dosar, solicitantul
nu a depus Extrasul de carte funciară conform prevederilor Ghidului de finanţare.
Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 14 (1) "Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi
opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază
solicitantul şi se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finan ţare
cuprinde toate documentele potrivit fişei conformităţii administrative. Nu se pot depune modificări şi completări
ulterioare înregistrării la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului." Dosarul de finanţare nu a fost depus personal,
fapt ce rezultă din Fişa conformităţii administrative precum şi din procura specială aflată la dosarul de finanţare.

50 Popa Marita

BH.00333.121016

Petreasa

Bihor

51 David Mihaela Simona

BH.00334.121016

Oradea

Bihor

52 Raţ Aurora

BH.00338.121016

Oradea

Bihor

53 Lukacs Norbert Csaba

54 Corb Erika

BH.00342.121016

BH.00343.121016

Oradea

Oradea

Bihor

Bihor

Solicitantul nu este eligibil. Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 10 alin 1 lit b), solicitantul "este
proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire
pentru care se solicită finanţare;". Dna David Mihaela Simona nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pentru
care se solicită finanţare.
Declaraţia notarială solicitată conform prevederilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit i) nu a fost dată şi semnată de
către ambii coproprietari.
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 cererii de finanţare NU a fost depusă declaraţia notarială.
Certificatul de deces depus la dosar nu atestă dreptul de proprietate al coproprietarului supravieţuitor asupra cotei
rămase.
Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit h), solicitantul trebuia să depună Copie carte funciara: "copia
cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale
trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg; ".
La dosar nu a fost depusă Copia cărţii funciare.
Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit. f), solicitantul va depune la dosarul de finanţare "extras de
carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finan ţare, care să ateste
dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se
implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;". La dosar, solicitantul
nu a depus Extrasul de carte funciară conform prevederilor 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;".
Din Declaraţia notarială depusă în cadrul dosarului de finanţare au rezultat următoarele:
- nu a fost semnată de către toţi coproprietarii conform prevederilor Ghidului de finantare. Declara ţia este dată şi
semnată doar de către coproprietarul Fret Daniel Gheorghe. Declara ţia trebuia dată şi semnată şi de către Fret Elena.

55 Fret Elena

BH.00344.121016

Beius

Bihor

56 Christea Viorica

BH.00346.121016

Alparea

Bihor

Nu se poate face legătura dintre cei doi coproprietari men ţionaţi în Extrasul de carte funciară. Lipsă certificat de
căsătorie.

57
58
59
60

Ivan Alexandru
Popa Claudiu-Alin
Aslău Maria
Pojoca Vasile

BH.00350.121016
BH.00353.121016
BH.00354.121016
BH.00356.131016

Oradea
Oradea
Sambata
Buntesti

Bihor
Bihor
Bihor
Bihor

Solicitantul nu este eligibil. Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 10 alin 1 lit b), solicitantul "este
proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire
pentru care se solicită finanţare;". Solicitantul nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pentru care se solicit ă
finanţare.
Conform prevederilor Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit h), solicitantul trebuia să depună Copie carte funciara: "copia
cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale
trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg; ".
La dosar nu a fost depusă Copia cărţii funciare.
Solicitantul nu a depus declaratie notariala semnata toti coproprietarii.
Solicitantul nu a depus declaratie notariala semnata toti coproprietarii.
Solicitantul nu a depus declaratie notariala semnata toti coproprietarii.

