Anexa nr. 2/PH
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

1 Marghioala Cătălin Ionuț

2 Șerban Gabriel Claudiu

3 Constantinescu Toma

4 Cotoranu Steluța Florina
Georgescu Magdalena5 Ana
6 Dobrescu Cătălin

Nr. Înreg.
2

PH.00151.101016

PH.00155.101016

PH.00156.101016

Localitatea
3

Teisani

Urleta

Campina

Județul
4

Prahova

Prahova

Prahova

PH.00158.101016

Inotesti

Prahova

PH.00160.101016
PH.00161.101016

Ploiesti
Ploiesti

Prahova
Prahova

Sesiunea 2016
Observatii
7

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 Marghioala Doina. Declaratia trebuia data si semnata si de catre Marghioala Catalin Ionut.
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 Serban Cornelia. Declaratia trebuia data si semnata si de catre Serban Gabriel Claudiu.
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 Constantinescu Constanta. Declaratia trebuia data si semnata si de catre Constantinescu Toma.
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 conform prevederilor Ghidului de finanţare.
Solicitantul nu a depus Certificatul de atestare fiscal ă privind obligațiile la bugetul de stat.
Certificatul anaf nr. 41537/07.10.2016 nu este stampilat de către emitent.
Conform prevederilor Ghidului de finanţare, art 13 alin 1 lit f), solicitantul trebuia s ă prezinte un "extras de carte funciară pentru
informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, 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;". În extrasul de carte funciară nu se face vreo menţiune care
să ateste dreptul de proprietate/corproprietate asupra imobilului-construc ţie. În acest sens, nu se repectă nici prevederile art 10
alin 1 lit b) conform cărora, solicitantul "este proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se
implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare;". În Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice
privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local, prezentat la dosar, se men ţionează că solicitantul
figurează în evidenţele fiscale doar cu teren.

7 Mănoiu Tiberiu Cristian

PH.00162.101016

Ploiesti

Prahova

8 Nistor Gh. Vasile

PH.00165.101016

Berceni

Prahova

9 Pastramagiu Daniel

PH.00168.101016

Tantareni

Prahova

În extrasul de carte funciară dreptul de proprietate asupra terenului şi asupra imobilului este înscris provizoriu. Astfel, nu se poate
determina respectarea prevederilor art 10
alin 1 lit b) din Ghidul de finanţare.
Declaraţia notarială depusă la dosar nu respectă prevederile
Ghidului de finanţare art 13 alin 1 lit i), din care să rezulte că "pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare,
precum şi persoana solicitantă..." NU a fost precizat tipul proiectului conform art. 8 din Ghidul de finantare .

10 Iacoboaea Niculai
11 Banu Doina

PH.00171.101016
PH.00175.101016

Malu Vanat
Ploiesti

Prahova
Prahova

Conform prevederilor Ghidului de finanţare, art 13 alin 1 lit g),
solicitantul trebuia să depună "documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care
adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;". Documentul nu a fost
depus la dosar, în condiţiile în care adresa din cererea de finanţare diferă de adresa din extrasul de carte funciară. Suma solicitata
putea fi diminuată deoarece Cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului includ si efectuarea, verificarea probelor si
incercarilor (cheltuiala neeligibila).
Nu a fost depus certificatul de atestare fiscală la bugetul Ploiești.
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 Pătru Vladimir Razvan. Declaratia trebuia data si semnata si de catre P ătru Elena Cristina.

12 Patru Elena Cristina

PH.00178.101016

Ploiesti

Prahova
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 Czarva Mihaela-Emilia. Declaratia trebuia data si semnat ă şi de către Czarva George-Bogdan.

13 Czarva George-Bogdan

PH.00184.101016

Ploiesti

Prahova
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 Roşu Draga. Declaratia trebuia data si semnată şi de către Roşu Neculai.

14 Roșu Neculai

PH.00185.101016

Gageni

Prahova

15 Irimia Constanța Ștefania

PH.00194.101016

Ploiesti

Prahova

NU a fost precizat tipul pompei de caldura conform art. 8 din Ghidul de finantare.

16 Oprea Maria

PH.00195.101016

Magurele

Prahova

17 Barbu Viorel

PH.00196.101016

Ploiesti

Prahova

18 Mosor Marius Alexandru

19 Ștefan Silvia

PH.00199.101016

PH.00202.111016

Tesila

Aricestii Rahtivani

Prahova

Prahova

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. Declara ţia notarială nu este dată şi
semnată şi de către Oprea Maria.
Conform prevederilor Ghidului de finanţare, art 13 alin 1 lit g), solicitantul trebuia 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, în condiţiile în care adresa din cererea de finanţare
diferă de adresa din extrasul de carte funciară.
Solicitantul nu a depus Certificatul de atestare fiscal ă privind obligațiile la bugetul de stat și Certificatul de atestare fiscală privind
obligațiile la bugetul local de la adresa de domiciliu.
Conform prevederilor Ghidului de finanţare, art 13 alin 1 lit g),
solicitantul trebuia să depună "documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care
adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;". Documentul nu a fost
depus la dosar, în condiţiile în care adresa din cererea de finanţare diferă de adresa din extrasul de carte funciară.
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.

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea se regăsește în str.Mihai Viteazul
nr.38 Comuna Drajna asa cum se precizează în cererea de finanțare. Adeverința nr.9634/07.10.2016 emisă de Comuna Drajna nu
este aferentă imobilului înscris in cartea funciară 21080.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare se va depune o singură cerere nu
este semnată de toți coproprietarii imobilului.Certificatul de atestare fiscal ă privind obligațiile de plată la bugetul de stat, nr.
2941235081459/06.10.2016, nu este semnat și ștampilat de către organul teritorial de specialitate.

20 Popa Dumitru

21 Ionescu Alin

22 Nicolae Ciprian Valentin

PH.00203.111016

PH.00207.111016

PH.00208.111016

Drajna de Sus

Breaza

Boldesti-Scaeni

Prahova

Prahova

Prahova

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea se regăsește în str.Crăițelor nr.1B
Breaza asa cum se precizează în cererea de finanțare. Adeverința nr.19154/28.12.2015 emisă de Oraș Breaza nu este aferentă
imobilului înscris in cartea funciară 20083.
Nu a fost depusă declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare se va depune o
singură cerere în cadrul Programului.
Nu a fost depus extrasul de carte funciara pentru imobilul construc ție pentru care se solicită finațare, astfel cum se prevede prin
ghidul de finanțare aferent Programului.
Declarația pe proprie răspundere nu respectă formularul Anexei nr. 3 la Ghidul de finanțare aferent sesiunii de depunere.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren pe care se
implementează proiectul, iar acest aspect contravine prevederilor art.10 alin.(1)lit.b) din ghidul de finan țare aferent Programului.

23 Văcărescu Eliade

PH.00210.111016

Campina

Prahova
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren pe care se
implementează proiectul, iar acest aspect contravine prevederilor art.10 alin.(1)lit.b) din ghidul de finan țare aferent Programului.

24 Stoica Petrina Camelia

PH.00212.111016

Baicoi

Prahova

25 Radu Victor

PH.00214.111016

Ploiesti

Prahova

26 Dumitru Georgiana

PH.00215.111016

Ploiesti

Prahova

27 Ionescu Mihai

PH.00217.111016

Breaza de Jos

Prahova

28 Benea Leliana

PH.00218.111016

Ploiesti

Prahova

29 Stănescu Rojer

PH.00221.111016

Starchiojd

Prahova

30 Florescu Sebastian

PH.00222.111016

Ploiesti

Prahova

31 Moise Romica

PH.00224.111016

Traisteni

Prahova

32 Ionescu Mihai

PH.00228.111016

Bucov

Prahova

33 Harabagiu Adriana-Laura
34 Dima Dragoș

PH.00231.111016
PH.00232.111016

Ploiesti
Boldesti-Scaeni

Prahova
Prahova

35 Ghiță Ion

36 Constantin Valerică
37 Bohîlțea Elena Valentina

PH.00233.111016

PH.00234.111016
PH.00235.111016

Blejoi

Campina
Poiana Campina

Prahova

Prahova
Prahova

Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare se va depune o singură cerere nu
este semnată de toți coproprietarii imobilului.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul local în a cărei rază teritorială iși are domiciliul solicitantul, nu a
fost depus la dosar.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare se va depune o singură cerere nu
este semnată de toți coproprietarii imobilului.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar, conform prevederilor ghidului de finan țare aferent programului și astfel nu se poate
constata eligibilitatea solicitantului în cadrul Programului.
Neconcordanțe cu privire la numele solicitantului și cel al proprietarului imobilului înscris în cartea funciar ă . Potrivit Extrasului de
carte funciară nr.20028 proprietar este dl.Stănescu Roger iar potrivit cererii de finanțare numele solicitantului este Stănescu Rojer.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea se regăsește în sat Ploieștiori
nr.543A Blejoi asa cum se precizează în cererea de finanțare. Adeverința nr.15896/11.10.2016 emisă de Comuna Blejoi nu indica
adresa administrativă a imobilului înscris in cartea funciară 26815.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare se va depune o singură cerere nu
este semnată de toți coproprietarii imobilului.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea se regăsește în str. Eroilor nr.13
Bucov asa cum se precizează în cererea de finanțare. Adeverința nr.11838/05.10.2016 emisă de Comuna Bucov nu este aferentă
imobilului înscris in cartea funciară 21454.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare se va depune o singură cerere nu
este semnată de toți coproprietarii imobilului.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare se va depune o singură cerere nu
este semnată de toți coproprietarii imobilului.
Nu a fost precizat tipul instalatiei de panouri solare conform art 8 din ghidul de finantare.
Cererea de finanțare nu este semnată de solicitantul finanțării.
Neconcordanțe cu privire la adresa de implementare a proiectului. Din cererea de finan țare rezultă adresa de implementare: Blejoi
nr.869A iar extrasul de carte funciară depus este pentru imobilul aflat la nr.689A Blejoi.
Nu a fost depus extras de carte funciară pentru imobilul unde se dorește implementarea proiectului, astfel cum se solicit ă prin
ghidul de finanțare aferent Programului.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea se regăsește în str. Muscelului nr.40
Câmpina așa cum se precizează în cererea de finanțare. Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea publică locală care să
ateste adresa imobilului pe care se implementează proiectul.
Declarația pe proprie răspundere nu respectă formularul Anexei nr. 3 la Ghidul de finanțare aferent sesiunii de depunere. Nu a fost
precizat tipul instalatiei de panouri solare conform art 8 din ghidul de finantare.

38 Bazarciuc Constantin

PH.00236.121016

Valcanesti

Prahova

39 Vișoiu Marinela
Popescu Pompiliu
40 Constantin

PH.00237.121016

Ploiesti

Prahova

PH.00239.121016

Breaza

Prahova

41 Cîrjan Vasilica

PH.00242.121016

Mizil

Prahova

42 Potec Simona Elena

PH.00243.121016

Gura Vadului

Prahova

Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren pe care se
implementează proiectul, iar acest aspect contravine prevederilor art.10 alin.(1)lit.b) din ghidul de finan țare aferent Programului.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare se va depune o singură cerere nu
este semnată de toți coproprietarii imobilului.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare se va depune o singură cerere nu
este semnată de toți coproprietarii imobilului.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la local, nr. 26740/11.10.2016, nu a fost emis pe numele solicitantului.
Declarația notariala din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solicită finanțare se va depune o singură cerere
esta dată pentru un alt imobil decat cel identificat ca fiind locul de implementare al proiectului.
Astfel, declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare se va depune o singură
cerere , semnată de toți coproprietarii imobilului, nu a fost depusă.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului. Conform prevederilor art.10 alin.(2)” Nu este eligibil solicitantul care de ţine 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.” Nu a fost depusă copia carții funciare a imobilului C1, astfel cum se solicit ă prin ghidul de finanțare
aferent.
Nu a fost depusă declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare se va depune o
singură cerere în cadrul Programului.

43 Botoacă Mariana

44 Moise Ionuț Alexandru

45 Preda Constantin

46 Zaharia Nicolae-Sorin

47 Pascu Sorin Rares
48 Țigau Nicolaie

49 Enache Marin

50 Vasile Aurel

PH.00246.121016

PH.00248.121016

PH.00250.121016

PH.00251.121016

PH.00255.121016
PH.00258.121016

PH.00260.121016

PH.00261.121016

Comarnic

Gorgota

Gheaba

Ploiesti

Gageni
Ploiesti

Inotesti

Inotesti

Prahova

Prahova

Prahova

Prahova

Prahova
Prahova

Prahova

Prahova

Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu face dovada calit ății de proprietar/coproprietar asupra imobilului
construcție pe care se implementează proiectul, iar acest aspect contravine prevederilor art.10 alin.(1)lit.b) din ghidul de finan țare
aferent Programului. Lipsă extras de carte funciară pentru imobilul construcție. Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă
că imobilul teren pentru care se solicită finanțarea se regăsește în str. DN 1 nr.19A Gorgota așa cum se precizează în cererea de
finanțare. Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea publică locală care să ateste adresa imobilului pe care se
implementează proiectul.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea se regăsește în str. Gheaba nr.466
Măneciu asa cum se precizează în cererea de finanțare. Adeverința nr.11717/12.10.2016 emisă de Comuna Măneciu nu este
aferentă imobilului înscris in cartea funciară 22540.
Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 20262 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Loc. Inotesti , Com. Colceag, nr. 266
Jud. Prahova așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 4854/10.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu
rezultă că adresa corespunde imobilului înscris în CF nr. 20262.
Din documentația depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului
constructie. Nu s-a depus extras de carte funciară pentru imobilul construcție pentru care se solicită finanțarea. Acest aspect
contravine prevederilor 13, alin. 1, lit. f) din Ghidul de finanțare aferent sesiunii. Solicitantul nu face dovada adresei imobilului
pentru care se solicită finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 21783 prezentat nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu
cea pentru care se solicită finanțarea precizează în cererea de finanțare. Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea publică
locală, care sa ateste adresa imobilului, document obligatoriu în situa ţia în care adresa de implementare din cererea de finan ţare
diferă de cea din extrasul de carte funciară . Acest aspect contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. g) din ghidul de finanțare
aferent sesiunii.
Cererea de finanțare Anexa nr. 2 nu este insușită de către solicitant prin semnătură.
Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 20358 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Loc. Inotesti , Com. Colceag, nr. 428B
Jud. Prahova așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 4925/11.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu
rezultă că adresa corespunde imobilului înscris în CF nr. 20358.
Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 20136 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Sat Inotesti , Com. Colceag, nr. 460
Jud. Prahova așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 4827/06.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu
rezultă că adresa corespunde imobilului înscris în CF nr. 20136.

Declarația pe propria răspundere depusă la dosar nu respectă formularul ANEXEI 3 la ghidul de finanţare aferent sesiunii. Din
extrasul de carte funciară nr. prezentat nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren. Acest aspect
contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din Ghidul de finanțare aferent sesiunii. Din documentația depusă la dosarul de
finanțare nu rezulta că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului constructie. Nu s-a depus extras de carte funciar ă
pentru imobilul construcție pentru care se solicită finanțarea. Acest aspect contravine prevederilor 13, alin. 1, lit. f) din Ghidul de
finanțare aferent sesiunii.

51 Răileanu Cristian Dragoș

52 Ionescu Victor

53 Radu Nicoleta

PH.00263.121016

PH.00266.121016

PH.00267.131016

Ploiesti

Ploiesti

Ploiesti

Prahova

Prahova

Prahova

Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 22297 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Eugen Ionescu nr. 18, Bucov, Jud.
Prahova așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 11770/04.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu
rezultă că adresa corespunde imobilului înscris în CF nr. 22297.
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 solicit ă finanțarea, precum şi persoana solicitantă, nu a fost depusă la
dosar, astfel nu se respectă prevederile art. 13, alin. (1), lit. i din Ghidul de finanțare aferent sesiunii. La dosar s-a depus o procur ă
semnata de catre Domnul Radu Mircea.
Din extrasul de carte funciară nr. 122963 prezentat nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren.
Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din Ghidul de finanțare aferent sesiunii. Din documentația depusă la
dosarul de finanțare nu rezulta că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului constructie. Nu s-a depus extras de
carte funciară pentru imobilul construcție pentru care se solicită finanțarea. Acest aspect contravine prevederilor 13, alin. 1, lit. f)
din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.

54 Banciu Dumitru Sorin

PH.00271.131016

Ploiesti

Prahova

55 Cioaca Ion

PH.00273.131016

Targsoru Vechi

Prahova

56 Ion Ștefan

PH.00275.131016

Ploiesti

Prahova

57 Ceaușu Daniel
58 Liță Elena

PH.00283.131016
PH.00284.131016

Starchiojd
Rafov

Prahova
Prahova

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare,
precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii, astfel nu se respect ă prevederile art. 13, alin. (1), lit. i din
Ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Declarația pe propria răspundere depusă la dosar nu respectă formularul ANEXEI 3 la ghidul de finanţare aferent sesiunii.
Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 20422 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Loc.Starchiojd nr. 129 așa cum se
precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 4044/13.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că adresa
corespunde imobilului înscris în CF nr. 20422.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare,
precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii, astfel nu se respect ă prevederile art. 13, alin. (1), lit. i din
Ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren. Acest aspect
contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.

59 Gheorghe Valentina

PH.00286.131016

Ploiesti

Prahova
Nu a fost precizata valoarea instalatiei propuse, astfel incat nu au putut fi calculate cheltuielile eligibile.

60 Pavelescu Eugenia Maria

PH.00287.141016

Ploiesti

Prahova

61 Turea Anișoara Aurelia

PH.00289.141016

Busteni

Prahova

62 Mihai Adriana

PH.00291.141016

Ploiesti

Prahova

63 Munteanu Emilia

64 Călin Alexandru Adrian

PH.00294.141016

PH.00295.141016

Valenii de Munte

Colceag

Prahova

Prahova

Conform Certificatului de atestare fiscal ă privind obligațiile de plată la bugetul local, nr. 3102/03,10,2016, solicitantul prezinta
datorii.
Din extrasul de carte funciară nr. 123953 prezentat nu rezultă date cu privire la proprietarii/coproprietarii imobilului constructie.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare,
precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii, astfel nu se respect ă prevederile art. 13, alin. (1), lit. i din
Ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Solicitanta nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 21594 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Sat Cheia, str. Manastirii nr. 208 așa
cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 11624/10.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că adresa
corespunde imobilului înscris în CF nr. 21594.Certificatul de atestare fiscal ă privind obligațiile de plată la bugetul de stat, nu a fost
depus la dosar.
Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 20553 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Sat Inotesti nr. 288 așa cum se
precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 4915/11.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că adresa
corespunde imobilului înscris în CF nr. 20553.

Solicitanta nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 21373 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Sat Cocorastii Mislii nr. 270 a șa cum
se precizează în cererea de finanțare. Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea publică locală, care sa ateste adresa
imobilului, document obligatoriu în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finan ţare diferă de cea din extrasul de
carte funciară . Acest aspect contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. g) din ghidul de finanțare aferent sesiunii.

65 Stancu Georgeta

66 Dragomir Vasilica Corina

67 Radu Florentina Geanina

PH.00296.141016

PH.00299.141016

PH.00300.141016

Cocorastii Mislii

Gura Vitioarei

Filipestii de Targ

Prahova

Prahova

Prahova

Solicitanta nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 20030 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Sat Gura Vitioarei nr. 325 așa cum se
precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 5932/13.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că adresa
corespunde imobilului înscris în CF nr. 20030.
Solicitanta nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 20552 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Nucilor nr. 79, Sat. Bratasanca
așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 14917/13.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că
adresa corespunde imobilului înscris în CF nr. 20552.
Solicitanta nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 21861 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Morii nr. 307, Sat Poienarii Rali
așa cum se precizează în cererea de finanțare. Nu a fost depus documentul eliberat de autoritatea publică locală, care sa ateste
adresa imobilului, document obligatoriu în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finan ţare diferă de cea din
extrasul de carte funciară . Acest aspect contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. g) din ghidul de finanțare aferent sesiunii.

68 Codalbu Valentin
69 Ifrim Constantin

PH.00301.141016
PH.00305.171016

Poienarii Rali
Sinaia

Prahova
Prahova

Din extrasul de carte funciară nr. prezentat nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren. Acest
aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare,
precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului teren, astfel nu se respect ă prevederile art. 13,
alin. (1), lit. i din Ghidul de finanțare aferent sesiunii. Solicitanta nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă
finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 21249 prezentat nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se
solicită finanțarea și anume Str. Stanesti nr. 7 așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 9750/12.10.2016
depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că adresa corespunde imobilului înscris în CF nr. 21249.

70 Duca Sultana

PH.00309.171016

Valenii de Munte

Prahova
Din extrasul de carte funciară nr. 20279 prezentat nu rezulta că solicitanta este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren si
constructie. Proprietar asupra imobilului teren conform extrasului de carte funciar ă prezentat este DRAGOMIR EDWARD GABRIEL,
solicitanta are intabulat un drept de uzufruct viager asupra acestuia. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din
Ghidul de finanțare aferent sesiunii.

71 Dragomir Jeni Sorina

72 Soroiu Florentin

73 Iordache Nicolae

74 Dumitru Daniela

75 Negoița Mihail Emil

76 Filip Elena-Adina

PH.00314.171016

PH.00316.171016

PH.00318.171016

PH.00319.171016

PH.00322.181016

PH.00323.181016

Targsoru Vechi

Barcanesti

Ploiesti

Magurele

Maneciu-Pamanteni

Filipestii de Padure

Prahova

Prahova

Prahova

Prahova

Prahova

Prahova

Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 24578 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Sat Barcanesti nr. 349 așa cum se
precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 18827/10.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că adresa
corespunde imobilului înscris în CF nr. 24578.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare,
precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului teren, astfel nu se respect ă prevederile art. 13,
alin. (1), lit. i din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 21201 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Sat. Iazu nr. 23A, Loc. Magurele
așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 5087/17.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că
adresa corespunde imobilului înscris în CF nr. 21201.
Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 23705 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Sat Maneciu Paminteni nr. 249
așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 11940/18.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că
adresa corespunde imobilului înscris în CF nr. 23705.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare,
precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului teren, astfel nu se respect ă prevederile art. 13,
alin. (1), lit. i din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.

77 Streaja Gheorghe

78 Anghel Crina Nicoleta

PH.00324.181016

PH.00325.181016

Starchiojd

Ploiesti

Prahova

Prahova

79 Petrescu Costin Tadeusz

PH.00328.181016

Baba Ana

Prahova

80 Dinu Mihail

PH.00331.181016

Puchenii Mosneni

Prahova

81 Bucur Valentin

82 Andrei Alexandru

83 Niculescu Gheorghe

84 Tudosie Constantin

85 Băcanu Valentin Mihai

86 Dragomir Vasile Viorel
87 Manoliu Cristina-Elena

88 Hota Simona Loredana

89 Ștefan Ion

90 Matache Dumitru

91 Enache Gheorghe-Aurel

PH.00335.191016

PH.00337.191016

PH.00339.191016

PH.00341.191016

PH.00343.191016

PH.00345.191016
PH.00347.201016

PH.00350.201016

PH.00351.201016

PH.00353.201016

PH.00357.201016

Telega

Corlatesti

Ploiesti

Bucov

Floresti

Magurele
Busteni

Minieri

Ploiesti

Valea Cucului

Ploiesti

Prahova

Prahova

Prahova

Prahova

Prahova

Prahova
Prahova

Prahova

Prahova

Prahova

Prahova

Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 20306 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Benia nr. 70 așa cum se
precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 4079/17.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că adresa Str.
Benia nr. 70 corespunde imobilului înscris în CF nr. 20306.
Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 22063 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Mecanizatorilor nr. 3 așa cum se
precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr.1129/17.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că adresa Str.
Mecanizatorilor nr. 3 corespunde imobilului înscris în CF nr. 22063.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare,
precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului teren, astfel nu se respect ă prevederile art. 13,
alin. (1), lit. i din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Declarația pe propria răspundere depusă la dosar nu respectă formularul ANEXEI 3 la ghidul de finanţare aferent sesiunii.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare,
precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului teren, astfel nu se respect ă prevederile art. 13,
alin. (1), lit. i din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare,
precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului teren, astfel nu se respect ă prevederile art. 13,
alin. (1), lit. i din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Din documentația depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren. Nu
s-a depus extras de carte funciară pentru imobilul teren pentru care se solicită finanțarea. Acest aspect contravine prevederilor 13,
alin. 1, lit. f) din Ghidul de finanțare aferent sesiunii. Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea.
Adeverința nr. 20042/14.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că adresa corespunde imobilului înscris în CF nr. 24091C1.
Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 24451 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Str. Constantin Brancoveanu nr. 25
așa cum se precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 12157/17.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că
adresa Str. Constantin Brancoveanu nr. 25 corespunde imobilului înscris în CF nr. 24451.
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare,
precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului teren, astfel nu se respect ă prevederile art. 13,
alin. (1), lit. i din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 20587 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Sat Magurele nr. 10 așa cum se
precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 5153/19.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că adresa Sat
Magurele nr. 10 corespunde imobilului înscris în CF nr. 20587.
Din extrasul de carte funciară nr. 22001 prezentat nu rezultă că solicitanta este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren.
Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din Ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Solicitanta nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicit ă finanțarea. Din extrasul de carte funciară nr. 20523 prezentat
nu rezultă că adresa imobilului este aceeași cu cea pentru care se solicită finanțarea și anume Sat Minieri nr. 116, AP.1 așa cum se
precizează în cererea de finanțare. Din adeverința nr. 16456/20.10.2016 depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că adresa Sat
Minieri nr. 116, AP.1 corespunde imobilului înscris în CF nr. 20523.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu face dovada proprietatii asupra 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. Extrasul de carte funciara 130767-C1 face dovada doar asupra imobilului constructie.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 138,in Sat Valea Cucului, Com. Iordacheanu. In
extrasul de carte funciara 21029, adresa este sat Valea Cucului, Com. Iordacheanu. Din adeverinta nr. 6932/20.10.2016 nu rezultă
ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 21029.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 764,in Sat aricestii Rahtivani, Com. Aricestii
Rahtivani. In extrasul de carte funciara 22337, adresa este sat Aricestii Rahtivani, Com. Aricestii Rahtivani. Din adeverinta nr.
20296/19.10.2016 nu rezultă ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 22337.

92 Gîlea Ovidiu

93 Alexandru Gabriel Dorian

94 Tudorache Tiberiu-Florin

95 Ignat Valer

96 Georgescu Gabriela
97 Tărnăuceanu Elena
98 Savu Elena

99 Sandu Georgică

100 Stoica Sorin

PH.00358.201016

PH.00360.201016

PH.00363.201016

PH.00364.201016

PH.00366.201016
PH.00367.201016
PH.00368.201016

PH.00371.201016

PH.00372.201016

101 Manole Constantin Cătălin PH.00373.201016

102 Stângă Aurel Tudor

103 Vasile Daniel

Brezeanu Aurelian
104 Constantin

PH.00374.201016

PH.00378.211016

Filipestii de Targ

Ploiesti

Cerasu

Azuga

Poienile
Filipestii de Padure
Ploiesti

Puchenii Mari

Aricestii Rahtivani

Azuga

Valea Calugareasca

Valea Calugareasca

Prahova

Prahova

Prahova

Prahova

Prahova
Prahova
Prahova

Prahova

Prahova

Prahova

Prahova

Prahova

In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 66,in Sat marginenii de Jos, Com. Filipestii de
Padure. In extrasul de carte funciara 22505, adresa este la nr. 80, Sat marginenii de Jos, Com. Filipestii de Padure. Din adeverinta nr.
14744/11.10.2016 nu rezultă ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 22505. Declaratia notariala
din care sa reiasa ca pentru imobilul pentru care se solicita finantarea se va depune o singura cerere si persoana solicitanta, nu este
semnata si de coproprietarul Gilea Ovidiu.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu este proprietar/coproprietar al imobilului teren si constructie pe care
se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de
depunere. Din extrasul de carte funciara 128678 reiese ca proprietar asupra terenului este Consiliul Local Ploiesti, iar solicitantul
Damian Alexandru are doar un drept de construire.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 260A,in Sat Magurele, Com. Magurele. In
extrasul de carte funciara 20999, adresa este sat Magurele, com. Magurele. Din adeverinta nr. 5165/20.10.2016 nu rezultă ca
adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 20999.
Solicitantul nu este eligibil in cadrul programului deoarece nu a depus la dosarul de finantare certificatul de cazier judiciar, astfel nu
se poate constata daca în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infrac ţiuni împotriva
mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l din ghidul de finanțare aferent
sesiunii.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 180A,in Sat Poienile, Com. Predeal Sarari. In
extrasul de carte funciara 20517, adresa este sat Poienile, com. Predeal Sarari. Din adeverinta nr. 3773/19.10.2016 nu rezult ă ca
adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 20517.
Declaratia notariala semnata de toti coproprietarii, din care sa reiasa ca pentru imobilul pentru care se solicita finantarea se va
depune o singura cerere si persoana solicitanta, nu este semnata si de coproprietarul Tarnauceanu Elena.
Declaratia notariala semnata de toti coproprietarii, din care sa reiasa ca pentru imobilul pentru care se solicita finantarea se va
depune o singura cerere si persoana solicitanta, nu este semnata si de coproprietarul Savu Elena.
Solicitantul nu este eligibil in cadrul programului deoarece nu a depus la dosarul de finantare certificatul de cazier judiciar, astfel nu
se poate constata daca în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infrac ţiuni împotriva
mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l din ghidul de finanțare aferent
sesiunii. Nu s a specificat tipul panoului solar(presurizat/nepresurizat)cf.art.8
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 602A,in Sat aricestii Rahtivani, Com. Aricestii
Rahtivani. In extrasul de carte funciara 20737, adresa este sat Aricestii Rahtivani, Com. Aricestii Rahtivani. Din adeverinta nr.
20352/20.10.2016 nu rezultă ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 20737.
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 de ţine 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.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 17,in Sat Valea Popii, Com. Valea Calugareasca.
In extrasul de carte funciara 20648, adresa este sat Valea Popii, Com. Valea Calugareasca. Din adeverinta nr. 20414/10.10.2016 nu
rezultă ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 20648.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 1A,in Sat Valea Poienii, Com. Valea
Calugareasca. In extrasul de carte funciara 22951, adresa este sat Valea Poienii, Com. Valea Calugareasca. Din adeverinta nr.
20315/18.10.2016 nu rezultă ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 22951.
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. Din extrasul de carte funciara 21326 reiese ca proprietar asupra terenului este Consiliul Local Campina, iar solicitantul
Brezeanu Aurelian are doar un drept de concesiune. Nu a fost depusa declaratia notariala semnata de toti coproprietarii, din care
sa reiasa ca pentru imobilul pentru care se solicita finantarea se va depune o singura cerere si persoana solicitanta.

PH.00380.211016

Campina

Prahova

105 Furtună Octavian Daniel

106 Tudorache Georgel

PH.00381.211016

PH.00382.211016

Surani

Cheia

Prahova

Prahova

107 Popescu Silvia Mihaela

PH.00390.211016

Ploiesti

Prahova

108 Dănilă M Mihai

PH.00392.211016

Talea

Prahova

109 Oprea Victor

110 Vrabie Răzvan Alexandru

111 Dâlvaru Paraschiva

PH.00393.211016

PH.00396.211016

PH.00398.241016

Poienarii Apostoli

Sinaia

Valea Calugareasca

Prahova

Prahova

Prahova

In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 151,in Sat Surani, Com. Surani. In extrasul de
carte funciara 20223, adresa este sat Surani, Com. Surani. Din adeverinta nr. 2376/20.10.2016 nu rezultă ca adresa din cerere este
aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 20223. Conform extrasului de carte funciara 20223, proiectul poate fi implementat
doar pe imobilul teren CAD 28, Imobilul constructie CAD 28 - C1 si CAD 28 - C2.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 100,in Sat Cheia, Com. Maneciu. In extrasul de
carte funciara 21382, adresa este sat Cheia, Com. Maneciu. Din adeverinta nr. 12046/20.10.2016 nu rezultă ca adresa din cerere
este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 21382.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu face dovada proprietatii asupra imobilului teren pe care se
implementează proiectul. Din extrasul de carte funciara 139445-C1 reiese doar dreptul de proprietate asupra imobilului
constructie.
Nu a fost depusa declaratia notariala semnata de toti coproprietarii, din care sa reiasa ca pentru imobilul pentru care se solicita
finantare se va depune o singura cerere si persoana solicitanta - intrucat in extrasul de carte funciara solicitantul Danila Mihai apare
"casatorit" si nu se mentioneaza daca bunul este propriu. In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se
regasește pe Str. Principala nr. 20,in Com. Talea. In extrasul de carte funciara 20010, adresa este Com. Talea. Din adeverinta nr.
2526/17.10.2016 nu rezultă ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 20010. Nu a fost depus
certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul local (adresa de domiciliu, București sector 5)

Declaratia notariala din care sa reiasa ca pentru imobilul pentru care se solicita finantarea se va depune o singura cerere si
persoana solicitanta, nu este semnata si de coproprietarul Oprea Victor. Declaratia pe proprie raspundere nu respecta Anexa 3 la
ghidul de finantare aferent sesiunii de depunere. Nu s a specificat tipul panoului solar(presurizat/nepresurizat)cf.art.8.
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 de ţine 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.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 103,in Sat Valea Ursoii, Com. Valea
Calugareasca. In extrasul de carte funciara 23664, adresa este sat Valea Ursoii, Com. Valea Calugareasca. Din adeverinta nr.
20480/21.10.2016 nu rezultă ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 23664.
Nu au fost respectate prevederile Art. 13 lit. h) din Ghidul de finantare, respectiv nu s-a depus copia c ărţii 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 de ţine 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. Daca exista mai
multi coproprietari asupra imobilului teren si/sau constructie, pentru care se solicita finantarea, este necesara declaratia notariala
semnata de toti coproprietarii, din care sa reiasa ca pentru imobilul pentru care se solicita finantarea se va depune o singura cerere
si persoana solicitanta.

112 Stoica Ștefan

PH.00401.241016

Busteni

Prahova
Nu au fost respectate prevederile Art. 13 lit. h) din Ghidul de finantare, respectiv nu s-a depus copia c ărţii 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 de ţine 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. Daca exista mai
multi coproprietari asupra imobilului teren si/sau constructie, pentru care se solicita finantarea, este necesara declaratia notariala
semnata de toti coproprietarii, din care sa reiasa ca pentru imobilul pentru care se solicita finantarea se va depune o singura cerere
si persoana solicitanta.

113 Stoica Mihaela Carmen

114 Coșmeanu Vasile

PH.00402.241016

PH.00403.241016

Busteni

Ploiesti

Prahova

Prahova

Declaratia notariala din care sa reiasa ca pentru imobilul pentru care se solicita finantarea se va depune o singura cerere si
persoana solicitanta, nu este semnata si de coproprietarul Cosmeanu Vasile. Intrucat exista diferente intre adresa din cererea de
finantare (Str. Principala nr.228, Sat Fundeni) si extrasul de carte funciara (Sat Fundeni), nu a fost depus documentul eliberat de
autoritatea publica locala care sa ateste ca adresa din cerere este aferenta imobilului inscris in cartea funciara nr. 20056.

115 Veselu Vasile-Suraj

116 Paraschivoiu Tatiana

117 Dan Gheorghe

PH.00406.241016

PH.00409.241016

PH.00411.241016

Alunis

Ploiesti

Negoiesti

Prahova

Prahova

Prahova

118 Preda Popescu Vlad

PH.00412.241016

Ploiesti

Prahova

119 Ilie Gheorghe

PH.00413.241016

Maneciu-Ungureni

Prahova

In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 333,in Sat Alunis. In extrasul de carte funciara
21102, adresa este sat Alunis. Din adeverinta nr. 7092/21.10.2016 nu rezultă ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în
cartea funciara nr. 21102.
Extrasul de carte funciara 21498 depus la dosar este mai vechi de 30 zile, ceea ce contravine prevederilor art. 13 alin.1 lit.f din
ghidul de finantare. Declaratia notariala din care sa reiasa ca pentru imobilul pentru care se solicita finantarea se va depune o
singura cerere si persoana solicitanta, nu este semnata si de coproprietarul Chirita Ion.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 45, Str. Raraului,in Sat Negoiesti, Com. Brazi. In
extrasul de carte funciara 20990, adresa este sat Negoiesti, Com. Brazi. Din adeverinta nr. 21090/24.10.2016 nu rezultă ca adresa
din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 20990.
In extrasul de carte funciara 20163 depus la dosar este intabulat doar dreptul de proprietate asupra imobilului teren. Solicitantul nu
face dovada dreptului de proprietate asupra imobilului constructie. In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă
finanțare se regasește la nr. 210, Str. Principala, in Sat Saranga, Com. Saranga. In extrasul de carte funciara 20163, adresa este sat
Saranga, Com. Pietroasele. Din adeverinta nr. 1055c/21.10.2016 nu rezultă ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în
cartea funciara nr. 20163.
Declaratia pe proprie raspundere nu respecta Anexa 3 la ghidul de finantare aferent sesiunii de depunere.
Nu a fost depusa declaratia notariala semnata de toti coproprietarii, din care sa reiasa ca pentru imobilul pentru care se solicita
finantarea se va depune o singura cerere si persoana solicitanta,intrucat in extrasul de carte funciara apar coproprietari Schiopu
Zoze si Schiopu Constanta. In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 33, Str. Mihai
Viteazul, Loc. apostolache. In extrasul de carte funciara 20215, adresa este Loc. Apostolache. Din adeverinta nr. 2392/19.10.2016 nu
rezultă ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 20215.

120 Șchiopu Zoze
121 Georgescu Silvia

122 Herghelegiu Cristian

123 Tudor Emilia Georgiana

124 Anghel Marian

PH.00414.241016
PH.00417.241016

PH.00418.241016

PH.00419.241016

PH.00420.241016

Ploiesti
Ploiesti

Ploiesti

Rafov

Ploiesti

Prahova
Prahova

Prahova

Prahova

Prahova

Nu specifică tipul pompei de căldură conform Art. 8 din Ghid.
Extrasul de carte funciara a fost depus in copie si nu in original, asa cum prevede art. 13, alin.1, lit.f din ghidul de finantare.
Adeverinta nr 4903 emisa de Primaria Valea Doftanei a fost depusa in copie si nu in original, asa cum prevede art. 13, alin.1 lit.g. In
cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 330, Str. Nichita Stanescu, Loc. valea Doftanei. In
extrasul de carte funciara 3374, adresa este Str. Coasta Tare, Traisteni, Loc. Valea Doftanei. Din adeverinta nr. 4903/22.04.2016 nu
rezultă ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 3374. Certificatul de atestare fiscal ă privind
obligațiile de plată la bugetul de stat nu a fost depus.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 1,in Sat Goga, com. Rifov. In extrasul de carte
funciara 20020, adresa este Sat Goga, com. Rifov. Din adeverinta nr. 6024/11.10.2016 nu rezultă ca adresa din cerere este aferentă
imobilului înscris în cartea funciara nr. 20020.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 171, Str. Libertatii, in Sat Inotesti, com. Colceag.
In extrasul de carte funciara 20153, adresa este Sat Inotesti, com. Colceag. Din adeverinta nr. 5030/19.10.2016 nu rezultă ca adresa
din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 20153.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește la nr. 530, in Sat Maneciu Pamanteni, com. Maneciu.
In extrasul de carte funciara 21664, adresa este Sat Maneciu Pamanteni, com. Maneciu. Din adeverinta nr. 12227/24.10.2016 nu
rezultă ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 21664.

125 Gogonea Marius

PH.00421.241016

Maneciu-Pamanteni

Prahova

