Anexa nr. 2/GL
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 Cuibari Virginica

2 Mircea Adrian

Nr. Înreg.
2
GL.00153.121016

GL.00155.121016

Localitatea
3
Branistea

Sendreni

Județul
4
Galati

Galati

Sesiunea 2016

Observatii
7
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se
va depune o singură cerere de finanţare, nu este semnată de către toţi coproprietarii.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece 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.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece 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. Declaraţia pe propria
răspundere nu respectă Anexa 3 la ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere ceea ce face
imposibilă analiza eligibilităţii solicitantului.

3 Grigoras Laura

GL.00156.121016

Sendreni

Galati

Balanescu Mihaela4 Carmen

GL.00159.121016

Galati

Galati

5 Stefan Ionica-Liliana

GL.00160.121016

Tecuci

Galati

6 Bariz Ion

GL.00165.121016

Vasile Alecsandri

Galati

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se
va depune o singură cerere de finanţare, nu este semnată de către toţi coproprietarii (respectiv
solicitantul finanţării).
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se
va depune o singură cerere de finanţare, nu este semnată de către toţi coproprietarii (respectiv
solicitantul finanţării).
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se
va depune o singură cerere de finanţare, nu este semnată de către toţi coproprietarii (respectiv
solicitantul finanţării).
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se
regăseşte în str. Teodor Mândru la nr. 26, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din
adeveriţa emisă de către Comuna Tepu nr.6866/28.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este
aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 100241. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului
deoarece nu a depus la dosarul de finanțare certificatul de cazier judiciar, astfel nu se poate
constata dacă în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru
infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect contravine
prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l) din ghidul de finanțare aferent sesiunii. Declaraţia notarială a
fost depusă în copie şi în cuprinsul acesteia nu apar semnăturile declaranţilor.Certificatul de
atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, nr. 1730235086036/06.10.2016,
prezinta datorii.

7 Vasile Nicolae

8 Fatu Gheorghe

GL.00171.121016

GL.00172.121016

Tepu

Galati

Galati

Galati

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se
va depune o singură cerere de finanţare, nu este semnată de către toţi coproprietarii (respectiv
solicitantul finanţării). Suma solicitata putea fi diminuată deoarece Cheltuielile cu montajul si
punerea in functiune a sistemului includ si efectuarea, verificarea probelor si incercarilor
(cheltuiala neeligibila).

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se
regăseşte în str. Tudor Pamfile la nr. 18, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din
adeveriţa emisă de către Comuna Tepu nr.6878/28.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este
aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 100020. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului
deoarece nu a depus la dosarul de finanțare certificatul de cazier judiciar, astfel nu se poate
constata dacă în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru
infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect contravine
prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l) din ghidul de finanțare aferent sesiunii.

9 Rugina Silviu-Constantin

GL.00173.121016

Tepu

Galati
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se
regăseşte în str. Ştefan cel Mare la nr. 279, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din
adeveriţa emisă de către Comuna Tepu nr.6873/28.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este
aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 101202. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului
deoarece nu a depus la dosarul de finanțare certificatul de cazier judiciar, astfel nu se poate
constata dacă în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru
infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect contravine
prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l) din ghidul de finanțare aferent sesiunii. Declaraţia notarială a
fost depusă în copie şi în cuprinsul acesteia nu apar semnăturile declaranţilor.

10 Pamfile Zaharia

GL.00174.121016

Tepu

Galati
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se
regăseşte în str. Ştefan cel Mare la nr. 259, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din
adeveriţa emisă de către Comuna Tepu nr.6859/28.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este
aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 101202. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului
deoarece nu a depus la dosarul de finanțare certificatul de cazier judiciar, astfel nu se poate
constata dacă în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru
infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect contravine
prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l) din ghidul de finanțare aferent sesiunii. Declaraţia notarială a
fost depusă în copie şi în cuprinsul acesteia nu apar semnăturile declaranţilor.

11 Panfile Gheorghe

GL.00175.121016

Tepu

Galati
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se
regăseşte în str. Decebal la nr. 2, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeveriţa
emisă de către Comuna Tepu nr.6869/28.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă
imobilului înscris în C.F. nr. 100515. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu
a depus la dosarul de finanțare certificatul de cazier judiciar, astfel nu se poate constata dac ă 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. Declaraţia notarială a fost depusă în copie şi
în cuprinsul acesteia nu apar semnăturile declaranţilor.

12 Andrei Ioana

GL.00176.121016

Tepu

Galati

13 Roua Gheorghe

GL.00179.121016

Pechea

Galati

14 Calamaz Ioana

GL.00183.121016

Galati

Galati

15 Mocanu Stefania

GL.00188.121016

Tatarca

Galati

16 Nastase-Parlog Violeta

GL.00189.121016

Piscu

Galati

Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se
va depune o singură cerere de finanţare, nu este semnată de către toţi coproprietarii (respectiv
solicitantul finanţării).
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se
va depune o singură cerere de finanţare, nu este semnată de către toţi coproprietarii (respectiv
solicitantul finanţării).
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul pe care se va implementa proiectul se
va depune o singură cerere de finanţare, nu este semnată de către toţi coproprietarii (respectiv
solicitantul finanţării).
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se
regăseşte la nr. 1180, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeveriţa emisă de
către Comuna Tepu nr.4116/06.10.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă imobilului
înscris în C.F. nr. 101711.

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se
regăseşte în str. Natalia Negru la nr. 11, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din
adeveriţa emisă de către Comuna Tepu nr.6860/28.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este
aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 101179. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului
deoarece nu a depus la dosarul de finanțare certificatul de cazier judiciar, astfel nu se poate
constata dacă în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru
infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect contravine
prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l) din ghidul de finanțare aferent sesiunii. Declaraţia notarială a
fost depusă în copie şi în cuprinsul acesteia nu apar semnăturile declaranţilor.

17 Radu Vasile

GL.00195.131016

Tepu

Galati
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se
regăseşte în str. Decebal la nr. 1, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeveriţa
emisă de către Comuna Tepu nr.6879/28.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă
imobilului înscris în C.F. nr. 100356. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu
a depus la dosarul de finanțare certificatul de cazier judiciar, astfel nu se poate constata dac ă 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. Declaraţia notarială a fost depusă în copie şi
în cuprinsul acesteia nu apar semnăturile declaranţilor.

18 Chiscop Alexandru

GL.00196.131016

Tepu

Galati
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se
regăseşte în str. Româneşti la nr. 14, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din adeveriţa
emisă de către Comuna Tepu nr.6874/28.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este aferentă
imobilului înscris în C.F. nr. 100068. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece nu
a depus la dosarul de finanțare certificatul de cazier judiciar, astfel nu se poate constata dac ă 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. Declaraţia notarială a fost depusă în copie şi
în cuprinsul acesteia nu apar semnăturile declaranţilor.

19 Oita Gheorghe

GL.00197.131016

Tepu

Galati
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se
regăseşte în str. Ştefan cel mare la nr. 277, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din
adeveriţa emisă de către Comuna Tepu nr.6721/28.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este
aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 100454. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului
deoarece nu a depus la dosarul de finanțare certificatul de cazier judiciar, astfel nu se poate
constata dacă în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru
infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect contravine
prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l) din ghidul de finanțare aferent sesiunii. Din declarația notarială
cu încheierea de autentificare nr. 4056/06.10.2016 nu rezultă că pentru imobilul deținut în
coproprietate se va depune o singură cerere de finanțare conform prevederilor art. 13, alin. (1),
lit. i din Ghidului de finanțare aferent sesiunii de depunere.

20 Negoita Nelu-Trandafir

GL.00198.131016

Tepu

Galati
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se
regăseşte în str. Nichita Stanescu la nr. 1, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din
adeveriţa emisă de către Comuna Tepu nr.6872/28.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este
aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 100439. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului
deoarece nu a depus la dosarul de finanțare certificatul de cazier judiciar, astfel nu se poate
constata dacă în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru
infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect contravine
prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l) din ghidul de finanțare aferent sesiunii

21 Mindru Madalin

GL.00199.131016

Tepu

Galati

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanţare se
regăseşte în str. Tudor Pamfile la nr. 14, aşa cum se precizează în cererea de finanţare. Din
adeveriţa emisă de către Comuna Tepu nr.6875/28.09.2016 nu rezultă că adresa de mai sus este
aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 100241. Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului
deoarece nu a depus la dosarul de finanțare certificatul de cazier judiciar, astfel nu se poate
constata dacă în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru
infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect contravine
prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l) din ghidul de finanțare aferent sesiunii. Declaraţia notarială a
fost depusă în copie şi în cuprinsul acesteia nu apar semnăturile declaranţilor.

22 Nazare Neculai

GL.00200.131016

Tepu

Galati
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea
se regăsește în str.Slt. Rugină Tudor nr.4 Comuna Țepu asa cum se precizează în cererea de
finanțare. Adeverința nr.6876/28.09.2016 emisă de Comuna Țepu nu este aferentă imobilului
înscris in cartea funciară 101278.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare
se va depune o singură cerere este depusă în copie și nu poartă semnătura declaranților.
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.

23 Marcu Aurelian-Apostol

GL.00201.131016

Tepu

Galati
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea
se regăsește în str.Ștefan cel Mare nr.278 Comuna Țepu asa cum se precizează în cererea de
finanțare. Adeverința nr.6870/28.09.2016 emisă de Comuna Țepu nu este aferentă imobilului
înscris in cartea funciară 100330.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare
se va depune o singură cerere este depusă în copie și nu poartă semnătura declaranților.
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.

24 Milica Viorel-Valentin

GL.00202.131016

Tepu

Galati
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea
se regăsește în str.Ștefan cel Mare nr.317 Comuna Țepu asa cum se precizează în cererea de
finanțare. Adeverința nr.6863/28.09.2016 emisă de Comuna Țepu nu este aferentă imobilului
înscris in cartea funciară 100409.
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.

25 Micu Vasile
26 Scutarașu Constantin

GL.00203.131016
GL.00204.131016

Tepu
Galati

Galati
Galati

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.Ștefan cel Mare nr.329 Comuna Țepu asa cum se precizează în cererea de
finanțare. Adeverința nr.6856/28.09.2016 emisă de Comuna Țepu nu este aferentă imobilului
înscris in cartea funciară 100297.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare
se va depune o singură cerere este depusă în copie și nu poartă semnătura declaranților.
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.

27 Bejan Gheorghiță

GL.00205.131016

Tepu

Galati
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea
se regăsește în str.Mihai Viteazu nr.14 Comuna Țepu asa cum se precizează în cererea de
finanțare. Adeverința nr.6858/28.09.2016 emisă de Comuna Țepu nu este aferentă imobilului
înscris in cartea funciară 101281.
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.

28 Bejan Costel

GL.00206.131016

Tepu

Galati

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea
se regăsește în str.Morii nr.9 Comuna Țepu asa cum se precizează în cererea de finanțare.
Adeverința nr.6854/28.09.2016 emisă de Comuna Țepu nu este aferentă imobilului înscris in
cartea funciară 101280.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare
se va depune o singură cerere este depusă în copie și nu poartă semnătura declaranților.
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.

29 Balan Ionel-Emanuel

30 David Gheorghe

GL.00207.131016

GL.00208.131016

Tepu

Sendreni

Galati

Galati

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 finanțare aferent Programului.
Declarația pe proprie răspundere nu respectă formularul Anexei nr. 3 la Ghidul de finanțare
aferent sesiunii de depunere.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea
se regăsește în str.Ștefan cel Mare nr.40 Comuna Țepu asa cum se precizează în cererea de
finanțare. Adeverința nr.6867/28.09.2016 emisă de Comuna Țepu nu este aferentă imobilului
înscris in cartea funciară 100205.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare
se va depune o singură cerere este depusă în copie și nu poartă semnătura declaranților.
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.

31 Ariton Viorel

GL.00209.131016

Tepu

Galati
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea
se regăsește în str.Ștefan cel Mare nr.234 Comuna Țepu asa cum se precizează în cererea de
finanțare. Adeverința nr.6861/28.09.2016 emisă de Comuna Țepu nu este aferentă imobilului
înscris in cartea funciară 100438.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare
se va depune o singură cerere este depusă în copie și nu poartă semnătura declaranților.
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.

32 Chiscop Vasile-Silviu

GL.00210.131016

Tepu

Galati
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea
se regăsește în str.Traian nr.14 Comuna Țepu asa cum se precizează în cererea de finanțare.
Adeverința nr.6877/28.09.2016 emisă de Comuna Țepu nu este aferentă imobilului înscris in
cartea funciară 101206.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare
se va depune o singură cerere este depusă în copie și nu poartă semnătura declaranților.
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.

33 Toma Vasile

GL.00211.131016

Tepu

Galati

34 Cristea Marcel

GL.00212.131016

Galati

Galati

35 Neamțu Ion

GL.00214.131016

Beresti

Galati

36 Tăbăcaru Adriana-Laura

GL.00216.131016

Galati

Galati

37 Susanu Gheorghe

GL.00218.131016

Liesti

Galati

Nu a fost depus certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul local Galați.
Din extrasul CF nr.100470 rezultă litigii asupra 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.
Declarația pe proprie răspundere nu respectă formularul Anexei nr. 3 la Ghidul de finanțare
aferent sesiunii de depunere.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea
se regăsește în str.George Topârceanu nr.26 Comuna Liești asa cum se precizează în cererea de
finanțare. Adeverința nr.10114/07.10.2016 emisă de Comuna Țepu nu este aferentă imobilului
înscris in cartea funciară 105439.

Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare
se va depune o singură cerere este depusă în copie și nu poartă semnătura declaranților.

38 Nazare Gheorghe
39 Drăghici Tudorel
40 Bădărău Nițu

41 Bold Iuliu-Dorian

42 Popa Georgică

GL.00222.131016
GL.00223.131016
GL.00224.131016

GL.00231.131016

GL.00233.131016

Tepu
Piscu
Piscu

Sendreni

Ungureni

Galati
Galati
Galati

Galati

Galati

43 Trifan Dănuț

GL.00234.131016

Sendreni

Galati

44 Micu Elena

GL.00235.131016

Vanatori

Galati

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.
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 finanțare aferent Programului.
Declarația pe proprie răspundere nu respectă formularul Anexei nr. 3 la Ghidul de finanțare
aferent sesiunii de depunere. 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. Suma solicitat ă 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
condus la neaprobarea întregii sume solicitate.
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 finanțare aferent Programului.
Declarația pe proprie răspundere nu respectă formularul Anexei nr. 3 la Ghidul de finanțare
aferent sesiunii de depunere.
Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea
se regăsește în str.Tudor Pamfile nr.4 Comuna Țepu asa cum se precizează în cererea de
finanțare. Adeverința nr.6882/28.09.2016 emisă de Comuna Țepu nu este aferentă imobilului
înscris in cartea funciară 100347.
Declarația notarială din care trebuie să rezulte că pentru imobilul pentru care se solictă finanțare
se va depune o singură cerere este depusă în copie și nu poartă semnătura declaranților.
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.Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat prezenta
datorii la momentul depunerii dosarului de acceptare

45 Oiță Daniel-Nelu
46 Radu Gabriel-Laurențiu
47 Eni Adinel

48 Iovu Daniela-Ilona

49 Găină Gabriela-Oana
50 Branea Elena

GL.00237.131016
GL.00238.131016
GL.00239.131016

GL.00242.131016

GL.00245.131016
GL.00246.131016

Tepu
Vasile Alecsandri
Rediu

Galati

Galati
Galati

Galati
Galati
Galati

Galati

Galati
Galati

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.
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 finanțare aferent Programului.
Având în vedere existența mai multor unități individuale, nu a fost depusă copia cărții funcaire a
imobilului construcție înscris în CF 100374-C1, astfel cum se solicită prin ghidul de finanțare
aferent Programului
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 finanțare aferent Programului.Certificatul de
atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat prezenta datorii la momentul
depunerii dosarului de acceptare.
Având în vedere existența mai multor unități individuale, nu a fost depusă copia cărții funciare a
imobilului construcție înscris în CF 106338-C1, astfel cum se solicită prin ghidul de finanțare
aferent Programului.

51 Barbu Ionel-Dorinel

52 Chilian Gheorghe
53 Mihalache Radita

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Mihai Ghița
Neagu Mirela
Hincu Steluș-Stoian
Cucoș Petru
Balcu Marian
Patrașcu Panainte
Toma Ionel-Viorel
Petcu Nicolae
Pătrașcu Florin
Arion Constantin
Bobu Elena

GL.00249.141016

GL.00250.141016
GL.00258.141016

GL.00261.141016
GL.00266.141016
GL.00267.141016
GL.00268.141016
GL.00269.141016
GL.00270.141016
GL.00271.141016
GL.00273.141016
GL.00293.171016
GL.00299.171016
GL.00300.171016

Munteni

Tecuci
Liesti

Galati
Ciorasti
Priponesti
Ciorasti
Tepu
Tecuci
Tepu
Ciorasti
Tecuci
Talpigi
Talpigi

Galati

Galati
Galati

Galati
Galati
Galati
Galati
Galati
Galati
Galati
Galati
Galati
Galati
Galati

Din extrasul de carte funciară prezentat nu rezultă că imobilul pentru care se solicită finanțarea
se regăsește în str.Eroilor nr.31 Comuna Munteni asa cum se precizeaz ă în cererea de finanțare.
Adeverința nr.778/03.10.2016 emisă de Comuna Munteni nu este aferentă imobilului înscris in
cartea funciară 103154.
Declarația pe proprie răspundere nu respectă formularul Anexei nr. 3 la Ghidul de finanțare
aferent sesiunii de depunere. 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 a dus la neaprobarea întregii sume.
Solicitantul nu a depus declaratia notariala semnata de toti coproprietarii.
Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul local, nr. 684495/12.10.2016,
si certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat, nr.
12073/57967/12.10.2016, au fost depuse la dosar în fotocopie și nu în original așa cum prevede
Chidul de finanțare.
Solicitantul nu a depus declaratia notariala semnata de toti coproprietarii.
Solicitantul nu a depus certificatul de cazier judiciar.
Solicitantul nu a depus certificatul de cazier judiciar.
Solicitantul nu a depus certificatul de cazier judiciar.
Solicitantul nu a depus certificatul de cazier judiciar.
Solicitantul nu a depus certificatul de cazier judiciar.
Solicitantul nu a depus certificatul de cazier judiciarConform Certificatului de atestare fiscal ă
privind obligațiile de plată la bugetul local, nr. 2416/12,10,2016, solicitantul prezinta datorii.
Solicitantul nu a depus certificatul de cazier judiciar.
Solicitantul nu a depus certificatul de cazier judiciar.
Solicitantul nu a depus certificatul de cazier judiciar.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește în Str. Ion Creanga
nr. 10, Sat Talpigi, Com. Ghidigeni. In extrasul de carte funciara adresa este Loc. Talpigi, Cvarrtal
21, P.366. Din certificatul de nomenclatura stradala nr. 11928/05.10.2016 nu rezultă ca adresa de
mai sus este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 100245. 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 desf ăşurată anterior începerii proiectului nu a fost
condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect
contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l din ghidul de finanțare aferent sesiunii.

65 Tăbăcaru Mitică

66 Munteanu Stănica-Nuța

67 Ignat Neculai

68 Pascaru Mihai

GL.00301.171016

GL.00302.171016

GL.00303.171016

GL.00305.171016

Talpigi

Tepu

Slobozia Corni

Ciorasti

Galati

Galati

Galati

Galati

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 desf ăşurată anterior
începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni 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 în Str. 1 Decembrie
1918 nr. 109, Sat Slobozia Corni, Com. Ghidigeni. In extrasul de carte funciara adresa este Loc.
Slobozia Corni. Din certificatul de nomenclatura stradala nr. 11842/05.10.2016 nu rezultă ca
adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 100077. 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 desf ăşurată anterior începerii
proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre
judecătorească. Acest aspect contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l din ghidul de finanțare
aferent sesiunii.
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 desf ăşurată anterior
începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre
judecătorească. Acest aspect contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l din ghidul de finanțare
aferent sesiunii.

69 Matei Neculai

70 Borodescu Geta

GL.00309.171016

GL.00311.171016

Priponesti

Ciorasti

Galati

Galati

Certificatului de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat, nu a fost depus la
dosar.
Nu este completat tabelul cu cheltuielile detaliate din cererea de finantare (nu este precizata
valoarea instalatiei).
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 desf ăşurată anterior
începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni 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 în Str. Zambilelor
nr. 45, Sat Odaia Manolache, Com. Vanatori. In extrasul de carte funciara adresa este Loc. Odaia
Manolache, Vanatori. Din adeverinta nr. 11582/06.10.2016 nu rezultă ca adresa de mai sus este
aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 102409. Nu este completat tabelul cu cheltuielile
detaliate din cererea de finantare (nu este precizata valoarea instalatiei).

71 Siman Sorin-Mihai

GL.00313.171016

Galati

Galati
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește în Str. Chrissoveloni
nr. 194, Sat Ghidigeni, Com. Ghidigeni. In extrasul de carte funciara adresa este Loc. Ghidigeni.
Din certificatul de nomenclatura stradala nr. 11919/05.10.2016 nu rezultă ca adresa de mai sus
este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 100179. 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 infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect
contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l din ghidul de finanțare aferent sesiunii.

72 Șandru Claudiu-Nicolae

73 Cruceanu Danuț

GL.00314.171016

GL.00315.171016

Ghidigeni

Gohor

Galati

Galati

In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește în Str. Principala nr.
276, Sat Gohor. In extrasul de carte funciara adresa este Loc. Gohor. Din adeverinta nr.
5234/11.10.2016 nu rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în cartea
funciara nr. 100217.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește în Str. Chrissoveloni
nr. 43, Sat Taplau, Com. Ghidigeni. In extrasul de carte funciara adresa este Loc. Taplau. Din
certificatul de nomenclatura stradala nr. 11965/05.10.2016 nu rezultă ca adresa de mai sus este
aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 100296. 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 infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect
contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l din ghidul de finanțare aferent sesiunii. Declaratia
notariala din care sa reiasa ca se va depune o singura cerere de finantare si persoana solicitanta
nu este semnata si de coproprietarul Sandru Viorel.

74 Șandru Viorel

GL.00320.181016

Taplau

Galati

75 Gafton Adrian

GL.00321.181016

Costi

Galati

76 Bâra Neculai

GL.00323.181016

Ciorasti

Galati

Declaraţia pe propria răspundere nu respectă Anexa 3 la ghidul de finanţare aferent sesiunii de
depunere, ceea ce face imposibilă analiza eligibilităţii solicitantului.
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 desf ăşurată anterior
începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni 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 în Str. Chrissoveloni
nr. 24, Sat Taplau, Com. Ghidigeni. In extrasul de carte funciara adresa este Loc. Taplau. Din
certificatul de nomenclatura stradala nr. 11952/05.10.2016 nu rezultă ca adresa de mai sus este
aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 100034. 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 infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească. Acest aspect
contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l din ghidul de finanțare aferent sesiunii.

77 Mandi Robert-Andrei

GL.00325.181016

Taplau

Galati

78 Postolachi Sandu

79 Damian Remus

GL.00327.181016

GL.00328.181016

Tepu

Slivna

Galati

Galati

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 desf ăşurată anterior
începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni 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 în
Str. Stefan cel Mare nr. 190, Sat Tepu, Com. Tepu, Cvartal 44, parcelele 1331,1332,1333. In
extrasul de carte funciara adresa este Loc. Tepu, cvartal 44, parcelele 1331,1332,1333. Din
adeverinta nr. 6880/28.09.2016 nu rezultă ca adresa de mai sus este aferentă imobilului înscris în
cartea funciara nr. 100316.
Declaratia notariala din care sa reiasa ca pentru imobilul pentru care se solicita finantare se va
depune o singura cerere si persoana solicitanta nu este semnata si de coproprietarul Damian
Remus.Conform certificatului de atestare fiscal ă privind obligațiile de plată la bugetul de stat, nr.
1740135186555/13.10.2016, solicitantul prezintă datorii.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deoarece nu este proprietar/coproprietar al
imobilului teren pe care se implementează proiectul, asa cum reiese din extrasul de carte
funciara nr. 107033. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de
finanţare aferent sesiunii de depunere. Avand in vedere ca se solicita implementarea proiectului
pe un apartament, trebuia depusa cartea funciara in copie, pe langa extrasele de carte funciara
individuale.

80 Andronic Mihai
81 Dorus Vasile

82 Negruț Năstase

GL.00337.181016
GL.00338.181016

GL.00339.181016

Galati
Sendreni

Matca

Galati
Galati

Galati

Conform copiei cartii de identitate provizorii depusa la dosar, solicitantul are domiciliul in
strainatate, ceea ce contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit. a. din Ghid.
Intrucat exista diferente intre adresa din cererea de finantare si extrasul de carte funciara, 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. 12275.
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 desf ăşurată anterior
începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre
judecătorească. Acest aspect contravine prevederilor art. 13, alin. 1, lit. l din ghidul de finanțare
aferent sesiunii. Cererea de finantare nu este semnata de solicitant.

83 Sîrmache Gheorghe

84 Butură Ștefan

85 Mazilu Tinca

86 Neculiță Gheorghe

87 Toader Aurel

88 Pruteanu Sorin

GL.00342.181016

GL.00345.191016

GL.00346.191016

GL.00347.191016

GL.00349.191016

GL.00351.191016

Tecuci

Balintesti

Balintesti

Galati

Galati

Galati

Galati

Galati

Galati

Galati

Galati

Galati

Declaratia notariala din care sa reiasa ca pentru imobilul pentru care se solicita finantare se va
depune o singura cerere si persoana solicitanta nu este semnata si de coproprietarul Butura
Stefan.
Din extrasul de carte funciară nr. 100515 depus la dosar in partea a II-a la proprietari și acte,
coproprietari sunt Mazilu Tinca si Mazilu Gheorghe - decedat. Copia certificatului de deces
depusa la dosar nu este un document din care sa rezulte date cu privire la coproprietarii actuali ai
imobilului pentru care se solicita finantarea.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește în Str. Dacilor nr.
13, tarlaua 2, parcela 31/1, Sat Traian, Com. Branistea. In extrasul de carte funciara adresa este
Loc. Traian. Din adeverinta nr. 2349/17.10.2016 nu rezultă ca adresa de mai sus este aferentă
imobilului înscris în cartea funciara nr. 102170.
In cererea de finantare imobilul pentru care se solicit ă finanțare se regasește în Str. Principala nr.
677, Sendreni. In extrasul de carte funciara adresa este Loc. Sendreni. Din certificatul nr.
16580/10.10.2016 nu rezultă ca adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea
funciara nr. 101856.
Conform art. 13 alin.1 lit.f din ghidul de finantare, extrasul 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, se depune în original. Extrasul de carte funciara
depus la dosar nu este in original.

89 Fotachi Mihai

GL.00352.191016

Galati

Galati

Declaraţia pe propria răspundere nu respectă Anexa 3 la ghidul de finanţare aferent sesiunii de
depunere, ceea ce face imposibilă analiza eligibilităţii solicitantului. 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.
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. In cererea de finantare
imobilul pentru care se solicită finanțare se regasește la nr. 660,in Loc. Sendreni. In extrasul de
carte funciara adresa este Loc. Sendreni. Din certificatul nr. 16763/13.10.2016 nu rezultă ca
adresa din cerere este aferentă imobilului înscris în cartea funciara nr. 101621.
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