
Comitet Director: 21.07.2010

Nr. 
crt.

Numar 
Dosar 

Solicitare 
Finantare 

DATA Nume solicitant Judeţul
Aprobat/
Respins

Motive respingere

0 1 2 3 6 7 8

1 9001 01.07.2010 Nemethy Istvan-Jozsef Covasna R

Conform extrasului de 
carte funciară pentru 

informare nr.24339-C1-
U2, eliberat de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Covasna 

Domnul Nemethy Istvan 
Jozsef deţine o propietate 
aflată în condominiu asa 

cum este definit termenul, 
conform Legii nr. 

114/1996 Art. 2 litera i. 
 Solicitantul nu este 

eligibil, deoarece intră sub 
incidenţa prevederilor 
Art.9 alin.2 din Ghid. 

2 9076 02.07.2010 Bodor Tunde Covasna R

Doamna Bodor Tunde nu 
este propietar sau 

copropietar conform 
extrasului de carte 

funciară pentru informare 
nr.28414, eliberat de 
Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară 

Covasna.
Certificatul de atestare 
fiscala emis de directia 

taxe si impozite locale nr. 
30228/01.07.2010 nu este 

emis pe numele 
solicitantei.

Data publicarii pe site: 05.08.2010

Cereri respinse în Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Persoane fizice
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3 9078 05.07.2010 Kelemen Maria Covasna R

Conform extrasului de 
carte funciară pentru 
informare nr.26618, 
eliberat de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Covasna 

doamna Kelemen Maria 
deţine o propietate la 
adresa Chiurus iar in 

cererea de finanţare, locul 
de implementare al 

proiectului este Oraşul 
Covasna, str. Nemeş, nr.7.

4 9082 05.07.2010 Gyenge Csaba Covasna R

Certificatul de atestare 
fiscala emis de directia 

taxe si impozite locale nr. 
29920/02.06.2010 nu este 

valabil la data depunerii 
dosarului.

5 9088 05.07.2010 Koos Geza Covasna R

Conform extrasului de 
carte funciară pentru 

informare nr.27579-C1-
U2, eliberat de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Covasna 

domnul Koos Geza deţine 
o propietate alcătuită din 
teren intravilan destinat 

construcţiei. Nu se atestă 
prezenţa unei construcţii.

6 9090 05.07.2010 Mate Lajos Covasna R

Conform extrasului de 
carte funciară pentru 

informare nr.25648-C1-
U2, eliberat de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Covasna 

domnul Mate Lajos deţine 
o propietate alcătuită din 
teren arabil. Extrasul de 
carte funciară nu atestă 

prezenţa unei construcţii. 
Autorizaţia de Construire 
nr 475 din 23.11.2000 nu 

este valabilă la data 
depunerii dosarului.
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7 22212 01.07.2010
LACZKO ANGI ARPAD 

ALIN
Timiş R

Adresele înscrise în 
Extrasul de carte funciară 
şi Certificatul de atestare 

fiscală depuse la dosar 
diferă de adresa din 

Cererea de finanţare ; nu 
se poate face legătura 

între solicitantul finanţării 
şi persoana pe numele 

căreia au fost emise cele 
două acte menţionate

8 22218 01.07.2010 BODNARIU STEFAN Timiş R

Adresele înscrise în 
Extrasul de carte funciară 
şi Certificatul de atestare 

fiscală depuse la dosar 
diferă de adresa din 

Cererea de finanţare ; nu 
se poate face legătura 

între solicitantul finanţării 
şi persoana pe numele 

căreia au fost emise cele 
două acte menţionate

9 22220 01.07.2010 SAFTESCU SORIN ADRIAN Timiş R

Nu a depus la dosar 
Certficatul de atestare 

fiscală privind datoriile la 
bugetul local aferent 

adresei de domiciliu emis 
pe numele solicitantului 

finanţării

10 22228 01.07.2010 LUPULESCU SAMUEL Timiş R

Adresa înscrisă în Extrasul 
de carte funciară diferă de 
cea din CI a solicitantului ; 
nu se poate face legătura 
între solicitantul finanţării 

şi persoana pe numele 
căreia a fost emis Extrasul 

de carte funciară
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11 20401 01.07.2010 Teodoru Cosmin Adrian Sibiu R

Solicitanul domiciliază în 
judeţul Alba şi dosarul de 
finanţare a fost depus la 

APM Sibiu. De asemenea, 
certificatul de atestare 

fiscală de la bugetul local 
este emis de către 

primăria Sibiu, iar nu de 
către primăria de pe raza 

căreia domiciliază 
solicitantul (Alba), astfel 
cum se solicită în Ghidul 

de finanţare la art. 13 alin. 
(5).

12 20402 01.07.2010 Ţînt Maria Sibiu R

În locul certificatului de 
atestare fiscală de la 

direcţia taxe şi impozite 
locale, a fost depus 

certificat de la Adm. Fin. 
Publice.

13 20403 01.07.2010 Cruciat Ionel Sibiu R

Extrasul de carte funciară 
este pentru domiciliul 

solicitantului, nu pentru 
adresa la care se 

implementează proiectul, 
stipulată în cererea de 

finanţare.

14 20408 01.07.2010 Leca Constantin Sibiu R

În locul certificatului de 
atestare fiscală de la 

direcţia taxe şi impozite 
locale de pe raza căreia 
domiciliază solicitantul, 
astfel cum se solicită în 

Ghidul de finanţare la art. 
13 alin. (5), a fost depus 

certificat de  la direcţia de 
impozite şi taxe pe raza 

căreia se implementează 
proiectul.

15 20416 01.07,2010 Stanciu Daniela Ioana Sibiu R

În locul certificatului de 
atestare fiscală de la 

direcţia taxe şi impozite 
locale, a fost depus 

certificat de la Adm. Fin. 
Publice.
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16 20437 01.07.2010 Cheţan Filip Sibiu R

Cartea de identitate  a 
solicitantului, cererea de 
finanţare şi certificatul 

fiscal atestă ca domiciliu, 
respectiv loc de 
implementare a 

proiectului - Str. Profesor 
Victor Lazăr nr. 17 - Sibiu, 

iar Extrasul de carte 
funciară atestă adresa la 
Str. Profesor Victor Lazăr 

nr. 15 – Sibiu.

17 20444 01.07.2010 Buta Ioan Andrei Sibiu R

În locul certificatului de 
atestare fiscală de la 

direcţia taxe şi impozite 
locale de pe raza căreia 
domiciliază solicitantul, 
astfel cum se solicită în 

Ghidul de finanţare la art. 
13 alin. (5), a fost depus 

certificat de  la direcţia de 
impozite şi taxe pe raza 

căreia se implementează 
proiectul.

18 20446 01.07.2010 Ciorogariu Dumitru Sibiu R

Autorizaţia de construire  - 
care atestă 

proprietatea/coproprietat
ea imobilului pe care se 

implementează proiectul -  
este emisă pe adresa de 
domiciliu (Sibiu), nu pe 

cea menţionată în Cererea 
de finanţare (Harghita).

19 20447 01.07.2010 Sabău Dan Sibiu R

Solicitanul domiciliază în 
judeţul Brăila şi dosarul de 

finanţare a fost depus la 
APM Sibiu. De asemenea, 

certificatul de atestare 
fiscală de la bugetul local 

este emis de către 
primăria Sibiu, iar nu de 

către primăria de pe raza 
căreia domiciliază 

solicitantul (Brăila), astfel 
cum se solicită în Ghidul 

de finanţare la art. 13 alin. 
(5).
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20 20448 01.07.2010
Motrună Sorin 

Constantin
Sibiu R

În locul certificatului de 
atestare fiscală de la 

direcţia taxe şi impozite 
locale de pe raza căreia 
domiciliază solicitantul, 
astfel cum se solicită în 

Ghidul de finanţare la art. 
13 alin. (5), a fost depus 

certificat de  la direcţia de 
impozite şi taxe pe raza 

căreia se implementează 
proiectul.

21 20449 02.07.2010 Cioloca Adrian Ioan Sibiu R

În locul certificatului de 
atestare fiscală de la 

direcţia taxe şi impozite 
locale de pe raza căreia 
domiciliază solicitantul, 
astfel cum se solicită în 

Ghidul de finanţare la art. 
13 alin. (5), a fost depus 

certificat de  la direcţia de 
impozite şi taxe pe raza 

căreia se implementează 
proiectul. De asemenea, 

certificatul este expirat în 
30.06.2010.

22 20452 02.07.2010 Balteş Viorel Sibiu R

În locul certificatului de 
atestare fiscală de la 

direcţia taxe şi impozite 
locale de pe raza căreia 
domiciliază solicitantul, 
astfel cum se solicită în 

Ghidul de finanţare la art. 
13 alin. (5), a fost depus 

certificat de  la direcţia de 
impozite şi taxe pe raza 

căreia se implementează 
proiectul.

23 20454 02.07.2010 Costache Alina Ionela Sibiu R

Extrasul de carte funciară 
atestă faptul că există 

proprietăţi comune 
indivize, înscrise în carte 

funciară distinctă (respins 
conform 9(2) din Ghid)
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24 17407 01.07.2010 AMARIEI DAN Neamţ R

Certificat de atestare 
fiscala privind taxele si 

impozitele locale expirat 
pe 30.06.2010

25 17431 01.07.2010 GRAMA ADINA Neamţ R

Lipseste certificat de 
atestare fiscala privind 

taxele si impozitele locale 
de la domiciliul 

solicitantului

26 17435 01.07.2010 SAVU ROMEO Neamţ R

Proiectul este neeligibil 
intrucat sistemul de 

incalzire nu foloseste 
resurse regenerabile 
(brichete de carbune 

brun)

27 17439 05.07.2010 URSU CONSTANTIN Neamţ R

Certificat de atestare 
fiscala privind taxele si 

impozitele locale expirat 
pe 30.06.2010

28 17443 05.07.2010 NICA MARIA Neamţ R

Cererea este inadmisbila 
conform art.9 al.2 din 

Ghidul de finantare 
persoanele fizice care 
detin in proprietate 

apartamente de bloc nu 
sunt eligibile in cadrul 

programului

29 22249 05.07.2010 CRISTEA ALISIA SILVIA Timiş R

Nu a depus Certificat de 
atesatare fiscală privind 
datoriile la bugetul local 

emis Unitatea 
administrativ teritorială în 
raza căreia are domiciliul 

solicitantul

30 22277 09.07.2010 SIMA IOAN Timiş R

Adresa înscrisă în 
Certificatul de atestare 

fiscală privind datoriile la 
bugetul local diferă de 
adresa de domiciliu a 

solicitantului ; nu se poate 
face legătura între 

solicitantul finanţării şi 
persoana pe numele 

căreia a fost emis 
Certificatul

31 1813 01.07.2010 SOVA VASILE BACĂU R

Certificat de atestare 
fiscală D.I.T.L. Bacău nr. 

121740122/23.06.2010 – 
expirat la data depunerii 

dosarului de finanţare 
(01.07.2010)
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32 1826 02.07.2010 GLIGA CONSTANTIN BACĂU R

Adresa de implementare a 
proiectului, conform 

cererii de finanţare: com. 
Măgura, sat Crihan. A fost 

depusă Autorizaţia de 
construire nr. 

7/23.03.2009 pentru 
executarea lucrărilor pe 

imobil situat în com. 
Măgura, sat Sohodol.

33 1837 07.07.2010
CAMANARU PETRICA 

EUGEN
BACĂU R

Solicitant: Camanaru 
Petrică - Eugen.

Potrivit Extras Carte 
Funciară pentru Informare 

nr. 25406/05.07.2010, 
dreptul de proprietate 
asupra imobilului  este 

intabulat pe numele 
Camanaru Cătălina şi 

Camanaru Petrică - Florin.

34 4203 01.07.2010 BANDI IOAN BRAŞOV R

Certificatul de atestare 
fiscala emis de Primaria 

Sacele serviciul impozite si  
taxe locale nr. 

18456/08.06.2010 nu este 
valid la data depunerii 

dosarului.

35 4212 01.07.2010 MOISE BOGDAN BRAŞOV R

Certificatul de atestare 
fiscala emis de directia 

taxe si impozite locale nr. 
20472/24.06.2010 nu este 

valid la data depunerii 
dosarului. 
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36 4218 01.07.2010 GHERGUŢ ROMICĂ BRAŞOV R

Nu respectă Art.12 litera e 
din Ghid. Solicitantul a 

depus certificat de 
atestare fiscala pentru 
persoane fizice privind 

impozitele si taxele locale 
emis de Primăria Comunei 
Tărlugeni, iar solicitantul 

are domiciliul pe raza 
Municipiului Braşov. Nu se 

poate atesta faptul că 
solicitantul nu are datorii 
la bugetul local, conform 

Art.9 litera c din Ghid.

37 4224 01.07.2010
MIRCEA-MANOLESCU 

NICOLAE
BRAŞOV R

  Conform extrasului de 
carte funciară pentru 

informare nr.100439-C1-
U2, eliberat de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Braşov Domnul 

Mirccea Manolescu 
Nicolae deţine o 

propietate aflată în 
condominiu asa cum este 
definit termenul, conform 
Legii nr. 114/1996 Art. 2 

litera i. 
Solicitantul nu este 

eligibil, deoarece intră sub 
incidenţa prevederilor 

Art.9 alin. 2 din Ghid (Părţi 
comune).

38 15021 12.07.2010 PANA TUDOR ILFOV R

Nu respectă Art.12 litera e 
din Ghid. Solicitantul a 

depus certificat de 
atestare fiscala pentru 
persoane fizice emis de 

Directia Generala a 
Finanţelor Publice Ilfov. 

Nu se poate atesta faptul 
că solicitantul nu are 

datorii la bugetul local, 
conform Art.9 litera c din 

Ghid.
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39 15024 15.07.2010
NEAGU MARCIU 

FLORENTINA
ILFOV R

Nu respectă Art.12 litera e 
din Ghid. Solicitantul a 

depus certificat de 
atestare fiscala pentru 
persoane fizice privind 

impozitele si taxele locale 
emis de Consiliul Local al 

Comunei Bujoreni, Judeţul 
Teleorman, iar solicitantul 

are domiciliul pe raza 
Judeţului Ilfov. Nu se 
poate atesta faptul că 

solicitantul nu are datorii 
la bugetul local, conform 

Art.9 litera c din Ghid.

40 15025 15.07.2010 GRAURE FLORIN IRINEL ILFOV R

Conform Extrasului de 
Carte Funciara pentru 

informare nr. 3099 
eliberata de Oficiul de 
Cadastru si Publicitate 

Imobiliara Ilfov, domnul 
Graure Florin Irinel si 
sotia, doamna Graure 
Corina au intabulat cu 
drept de propietate un 

teren intravilan in 
Comuna Popesti-Leordeni. 

(Beneficiarul trebuia sa 
depuna autorizatia de 

construire nr. 
546/27.08.2007 in copie 

legalizata)

41 7203 06.07.2010 BARBU MARIAN CĂLĂRAŞI R

Nu s-a depus certificat de 
atestare a taxelor si 

impozitelor locale emis de 
primaria de la domiciliul 

solicitantului

42 20457 05.07.2010 Boitan Karin Andreea SIBIU R

Extrasul de carte funciară 
nu este pentru adresa la 
care se implementează 

proiectul (care este 
totodată şi domiciliu), 
stipulată în cererea de 

finanţare, ci pentru o altă 
adresă.
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43 20462 05.07.2010 Nicoară Ioan SIBIU R

Certificatul de atestare 
fiscală de la direcţia 

taxe şi impozite locale 
este expirat la 
30.06.2010.

44 20464 05.07.2010 Lazăr Ioan SIBIU R

În locul certificatului 
de atestare fiscală de 

la direcţia taxe şi 
impozite locale de pe 

raza căreia 
domiciliază 

solicitantul, astfel cum 
se solicită în Ghidul 
de finanţare la art. 13 
alin. (5), a fost depus 

certificat de  la 
direcţia de impozite şi 
taxe pe raza căreia se 

implementează 
proiectul.

45 20476 05.07.2010 Radu Mihaiela Auraş SIBIU R

Extrasul de carte 
funciară atestă faptul 
că există proprietăţi 

comune (respins 
conform 9(2) din 

Ghid).

46 20478 05.07.2010 Ţaţa Mircea-Marius SIBIU R

Solicitantul nu are 
domiciliul în România 

(Canada), este 
neeligibil, conform 
art. 9 alin. (1) lit. a) 

din Ghidul de 
finanţare.

47 20480 05.07.2010 Hălmaciu Rodica SIBIU R

Extrasul de carte 
funciară nu este 

pentru adresa la care 
se implementează 
proiectul (care este 

totodată şi domiciliu), 
stipulată în cererea de 
finanţare, ci pentru o 

altă adresă.
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48 20483 06.07.2010 Berea Ioan Ilie SIBIU R

Extrasul de carte 
funciară nu este 

pentru adresa la care 
se implementează 
proiectul (care este 

totodată şi domiciliu – 
Dumbrăveni 30), 

stipulată în cererea de 
finanţare, ci pentru o 

altă adresă 
(Dumbrăveni 28).

49 20486 06.07.2010 Străjan Ionel SIBIU R

Extrasul de carte 
funciară nu este 

pentru adresa la care 
se implementează 
proiectul (Sibiu), 

stipulată în cererea de 
finanţare (incompletă 
la adresa pe care se 
implem. – Str. V., 

15A, mun. Sibiu ), ci 
pentru o altă adresă 

(localitatea Cristian). 
Certificatul de atestare 

fiscală de la direcţia 
taxe şi impozite locale 

nu este pentru 
domicliu, ci pt.loc. 

Cristian.

50 20489 06.07.2010 Pavel Mariana SIBIU R

În locul certificatului 
de atestare fiscală de 

la direcţia taxe şi 
impozite locale de pe 

raza căreia 
domiciliază 

solicitantul, astfel cum 
se solicită în Ghidul 
de finanţare la art. 13 
alin. (5), a fost depus 

certificat de  la 
direcţia de impozite şi 
taxe pe raza căreia se 

implementează 
proiectul.
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51 20492 06.07.2010 Farca ioan SIBIU R

Extrasul de carte 
funciară atestă faptul 
că există proprietăţi 
comune indivize, 
înscrise în carte 

funciară colectivă, 
distinctă (respins 
conform 9(2) din 

Ghid).

52 20493 06.07.2010 Coman Daniela SIBIU R

Extrasul de carte 
funciară atestă faptul 
că există proprietăţi 
comune indivize, 
înscrise în carte 

funciară colectivă, 
distinctă (respins 
conform 9(2) din 

Ghid).

53 20498 06.07.2010 Floroiu Marina SIBIU R

Extrasul de carte 
funciară atestă faptul 
că există proprietăţi 
comune indivize, 
înscrise în carte 

funciară colectivă, 
distinctă (respins 
conform 9(2) din 

Ghid).

54 20500 06.07.2010 Pepine Mircea SIBIU R

Extrasul de carte 
funciară atestă faptul 
că există proprietăţi 
comune indivize, 
înscrise în carte 

funciară colectivă, 
distinctă (respins 
conform 9(2) din 
Ghid). – BLOC
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55 20505 07.07.2010 Frăţilă Eleonora-Aurelia SIBIU R

În locul certificatului 
de atestare fiscală de 

la direcţia taxe şi 
impozite locale de pe 

raza căreia 
domiciliază 

solicitantul, astfel cum 
se solicită în Ghidul 
de finanţare la art. 13 
alin. (5), a fost depus 

certificat de  la 
direcţia de impozite şi 
taxe pe raza căreia se 

implementează 
proiectul.

56 6607 02.07.2010 ANOCA CONSTANTIN
CARAŞ-
SEVERIN

R

Nu respectă Art.12 litera e 
din Ghid. Solicitantul a 

depus certificat de 
atestare fiscala pentru 
persoane fizice emis de 

Directia Generala a 
Finanţelor Publice a 

Judeţului Caraş-Severin, 
nr.1140607564064/01.07.
2010. Nu se poate atesta 
faptul că solicitantul nu 

are datorii la bugetul 
local, conform Art.9 litera 

c din Ghid.

57 6611 09.07.2010 CREŢEANU MARIUS 
MIHAI

CARAŞ-
SEVERIN

R

Certificatul de atestare 
fiscala emis de directia 

taxe si impozite locale nr. 
12937/12.04.2010 nu este 

valabil la data depunerii 
dosarului. 
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58 21618 07.07.2010 Tănase Petre TELEORMAN R

Conform extrasului de 
carte funciară pentru 

informare nr.20841-C1-
U2, eliberat de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Teleorman, 
domnul Tănase Petre 

deţine o propietate aflată 
în condominiu asa cum 
este definit termenul, 

conform Legii nr. 
114/1996 Art.2 litera i. 

Solicitantul nu este 
eligibil, deoarece intră sub 

incidenţa prevederilor 
Art.9 alin.2 din Ghid.

59 21607 05.07.2010 Pîrlan Costel TELEORMAN R

Conform extrasului de 
carte funciară pentru 

informare nr.20841-C1-
U2, eliberat de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Teleorman, 
domnul Pîrlan Costel 

deţine o propietate aflată 
în condominiu asa cum 
este definit termenul, 

conform Legii nr. 
114/1996 Art.2 litera i. 

Solicitantul nu este 
eligibil, deoarece intră sub 

incidenţa prevederilor 
Art.9 alin.2 din Ghid.
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60 21608 05.07.2010 Soare Alexandra TELEORMAN R

Conform extrasului de 
carte funciară pentru 

informare nr.21101-C1-
U2, eliberat de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Teleorman, 

doamna Soare Alexandra 
deţine o propietate aflată 

în condominiu asa cum 
este definit termenul, 

conform Legii nr. 
114/1996 Art.2 litera i. 

Solicitantul nu este 
eligibil, deoarece intră sub 

incidenţa prevederilor 
Art.9 alin.2 din Ghid. 

61 21613 06.07.2010 Vlăsceanu Tudor TELEORMAN R

Conform extrasului de 
carte funciară pentru 

informare nr.20206-C1-
U2, eliberat de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Teleorman, 

domnul Vlăsceanu Tudor 
deţine o propietate aflată 

în condominiu asa cum 
este definit termenul, 

conform Legii nr. 
114/1996 Art.2 litera i. 

Solicitantul nu este 
eligibil, deoarece intră sub 

incidenţa prevederilor 
Art.9 alin.2 din Ghid.

62 1201 01.07.2010 TUTA LILIANA GABRIELA ARGEŞ R

Nu respectă art. 12 lit. e) 
din Ghidul de finanţare a 
Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală D.I.T.L. Moşoaia nr. 
3184/28.06.2010 pentru 

imobilul pe care se 
intenţionează 

implementarea 
proiectului. 
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63 1202 01.07.2010
SMARANDOIU ANDRADA 

ELENA
ARGEŞ R

Nu respectă art. 12 lit. e) 
din Ghidul de finanţare a 
Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală D.I.T.L. Rociu nr. 
184/30.06.2010 pentru 

imobilul la care se 
intenţionează 

implementarea 
proiectului.

64 1203 01.07.2010
LIXANDRU NICOLAE 

VILSON
ARGEŞ R

Nu respectă art. 12 lit. e) 
din Ghidul de finanţare a 
Programului.A prezentat 
Adeverinţa de venit nr. 

330207531792/24.06.201
0 eliberată de ANAF - 

DGFP Argeş - AFP 
Câmpulung.

65 1204 01.07.2010 DOLOFAN TEODOR ARGEŞ R

1. Nu respectă art. 12 lit. 
d). A fost depus extras de 

carte funciară pentru 
informare (nr. 

26863/28.09.2009), în 
copie.

2. Nu respectă art. 12 lit. 
e) din Ghidul de finanţare 
a Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală D.I.T.L. Albota nr. 
218/29.06.2010 pentru 

imobilul pe care se 
intenţionează 

implementarea 
proiectului.

17 / 28



0 1 2 3 6 7 8

66 1206 01.07.2010 ROSU DUMITRU ARGEŞ R

1. Nu respectă art. 12 lit. 
d). A fost depus extras de 

carte funciară pentru 
informare (nr. 

7498/25.02.2008), în 
copie.

2. Potrivit cererii de 
finanţare, se 

intenţionează instalarea 
panourilor solare pe 
imobil din comuna 

Moşoaia, sat Smeura, str. 
Pinilor nr. 618, jud. Argeş. 
Extrasul de carte funciară 

pentru informare 
evidenţiază un imobil 

situat în comuna Moşoaia, 
sat Smeura, Calea 

Drăgăşani. 
3. Nu respectă art. 12 lit. 
e) din Ghidul de finanţare 
a Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală D.I.T.L. Moşoaia nr. 
3230/30.06.2010 pentru 

imobilul pe care se 
intenţionează 

implementarea 

67 1207 01.07.2010 CIOBANU SIMION ARGEŞ R

Certificat de atestare 
fiscală D.I.T.L. Câmpulung 
nr. 15408/24.06.2010 – 
expirat la data depunerii 

dosarului de finanţare 
(01.07.2010)

68 1209 01.07.2010 CIOBANU DANIELA ARGEŞ R

Certificat de atestare 
fiscală D.I.T.L. Piteşti nr. 

F34797/24.06.2010 – 
expirat la data depunerii 

dosarului de finanţare 
(01.07.2010)
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69 1211 01.07.2010 ILINCESCU NICOLAE ARGEŞ R

Neconcordanţe privind 
adresa de 

domiciliu.Conform actului 
de identitate şi cererii de 
finanţare a solicitantului, 
domiciliul acestuia se află 

la adresa: municipiul 
Câmpulung, str. Traian nr. 
31, jud. Argeş.Certificat de 
atestare fiscală a fost emis 
pentru adresa-municipiul 
Câmpulung, str. Republicii 
nr. 25, adică la adresa la 

care se intenţionează 
implementarea 

proiectului.

70 1217 01.07.2010 GHINESCU ADRIAN ARGEŞ R

Neconcordanţe privind 
adresa la care se 

intenţionează 
implementarea 

proiectului.Conform 
cererii de finanţare a 

solicitantului, 
implementarea 

proiectului urmează a se 
efectua la adresa: oraş 

Ştefăneşti, sat Valea Mare 
- Podgoria, str. Ghiorman 
nr. 40 B, jud. Argeş. A fost 

depusă Autorizaţia de 
construire nr. 

531/06.10.2008 pentru 
executare lucrări la 

adresa: oraş Ştefăneşti, 
sat Valea Mare - Podgoria, 

DC 79 Valea Mare - 
Enculeşti FN.
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71 1218 01.07.2010 PRAVA MARIN ARGEŞ R

Neconcordanţe privind 
adresa la care se 

intenţionează 
implementarea 

proiectului.Conform 
cererii de finanţare a 

solicitantului, 
implementarea 

proiectului urmează a se 
efectua la adresa: 

municipiul Piteşti, str. 
Barbu Ştefănescu 

Delavrancea nr. 39, jud. 
Argeş. A fost depus extras 
de carte funciară pentru 

autentificare (nr. 
21481/28.06.2010) 

pentru teren intravilan 
situat în municipiul Piteşti, 

str. Găvana, jud. Argeş..

72 1221 01.07.2010 OPREA ANA MARIA ARGEŞ R

A fost prezentată 
Autorizaţia de construire 
nr. 510/27.08.2007 emisă 

de Primăria comunei 
Bascov pe titular Oprea 

Cristian, domiciliat în 
municipiul Bucureşti, str. 

Constantin Minculescu nr. 
4. Nu rezultă calitatea de 
proprietar/coproprietar a 
solicitantului Oprea Ana - 

Maria.

73 1222 01.07.2010 BUICAN ILIE MARCEL ARGEŞ R

1. Nu respectă art. 12 lit. 
e) din Ghidul de finanţare 
a Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală nr. 

340407460123/10.06.201
0 emis de ANAF – DGFP 

Judeţ Argeş (privind 
obligaţiile de plată 

datorate bugetului de 
stat). 
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74 1226 01.07.2010
IRODIU NICOLAE 

CRISTIAN
ARGEŞ R

Nu respectă art. 12 lit. e) 
din Ghidul de finanţare a 
Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală D.I.T.L. Bascov nr. 

10054/30.06.2010 pentru 
imobilul pe care se 

intenţionează 
implementarea 

proiectului.

75 1227 01.07.2010
PANDREA THEODOR 

IOAN
ARGEŞ R

Nu respectă art. 12 lit. e) 
din Ghidul de finanţare a 
Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală D.I.T.L. Bascov nr. 

10051/30.06.2010 pentru 
imobilul pe care se 

intenţionează 
implementarea 

proiectului.

76 1230 01.07.2010
UJVAROSI GABRIEL 

CRISTIAN
ARGEŞ R

A depus Certificat de 
atestare fiscală D.I.T.L. 

Piteşti nr. 
F36046/30.06.2010, în 
copie. Acesta este emis 

coproprietarilor Ujvarosi 
Alexandrina şi Ujvarosi 

Tiberiu - Adrian, 
domiciliaţi la o altă adresă 

decât solicitantul.
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77 1231 01.07.2010 CONSTANTIN VICTOR ARGEŞ R

1. Nu respectă art. 13 alin. 
(7) din Ghidul de finanţare 
a Programului. Solicitantul 
are domiciliul în Bucureşti.
2. Nu respectă art. 12 lit. 
e) din Ghidul de finanţare 
a Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală S.A.V. Câmpulung 

nr. 15854/29.06.2010 
pentru imobilul pe care se 

intenţionează 
implementarea 

proiectului.
3. Declaraţia pe propria 

răspundere, semnată prin 
mandatar Oprea Otilia - 

Anişoara.

78 1236 01.07.2010 LAZAR LIVIU ADRIAN ARGEŞ R

1. A depus copie după 
Autorizaţia de construire 

nr. 32/02.07.2009 
eliberată de Primăria 

comunei Albeştii de Argeş 
în vederea extinderii 

locuinţei.
2. Nu respectă art. 12 lit. 
e) din Ghidul de finanţare 
a Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală taxe şi impozite 

locale Albeştii de Argeş nr. 
3412/23.06.2010 pentru 

imobilul pe care se 
intenţionează 

implementarea 
proiectului.
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79 1238 01.07.2010
VASILESCU VICTOR 

GABRIEL
ARGEŞ R

Adresa de domiciliu a 
solicitantului (identică cu 
adresa de implementare): 

oraş Topoloveni, str. 
Viticheşti nr. 133, jud. 
Argeş. A fost prezentat 
extras de carte funciară 

pentru informare nr. 
4482/02.07.2010 pentru 

imobil situat în strada 
Viticheşti nr. 103.

80 1242 02.07.2010
ZAMFIRA AUGUSTIN 

OVIDIU
ARGEŞ R

Neconcordanţe privind 
adresa de 

domiciliu.Conform actului 
de identitate şi cererii de 
finanţare a solicitantului, 
domiciliul acestuia se află 
la adresa: oraş Mioveni, 
str. Pieţei, bl. F6B, sc. A, 

et. 2, ap. 10, jud. Argeş. A 
fost depus certificat de 
atestare fiscală pentru 
oraş Mioveni, bd. Dacia 

nr. 114, adică la adresa la 
care se intenţionează 

implementarea 
proiectului.

81 1245 05.07.2010 SARSAN VIOREL ARGEŞ R

1. Nu respectă art. 13 alin. 
(7) din Ghidul de finanţare 
a Programului. Solicitantul 
are domiciliul în Bucureşti.
2. Nu respectă art. 12 lit. 
e) din Ghidul de finanţare 
a Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală Primăria Mihăileşti 

nr. 3611/02.07.2010 
pentru imobilul pe care se 

intenţionează 
implementarea 

proiectului.
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82 1246 05.07.2010 SCHIAUCU RADU PAUL ARGEŞ R

Certificat de atestare 
fiscală (Primăria 

municipiului Piteşti) nr. 
F31619/09.06.2010 – 

expirat la data depunerii 
dosarului de finanţare 

(05.07.2010).

83 1250 06.07.2010 VILCU MARIUS ARGEŞ R

Certificat de atestare 
fiscală (Primăria 

municipiului Piteşti) nr. 
F36734/02.07.2010, 

depus în copie.

84 1253 06.07.2010 ANCA V. ION ARGEŞ R

Cererea de finanţare şi 
Declaraţia pe propria 
răspundere, nu sunt 

semnate de solicitant.

85 1254 07.07.2010 LAMBESCU ANGELA ARGEŞ R

Nu respectă art. 12 lit. e) 
din Ghidul de finanţare a 
Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală D.I.T.L. Bascov nr. 

10551/06.07.2010 pentru 
imobilul pe care se 

intenţionează 
implementarea 

proiectului.

86 1255 07.07.2010 DUMITRESCU AUREL ARGEŞ R

1. Nu respectă art. 13 alin. 
(7) din Ghidul de finanţare 
a Programului. Solicitantul 
are domiciliul în Bucureşti.
2. Nu respectă art. 12 lit. 
e) din Ghidul de finanţare 
a Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală Primăria Suici nr. 
487/01.07.2010 pentru 

imobilul pe care se 
intenţionează 

implementarea 
proiectului.
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87 1258 08.07.2010 TEIUSANU ION ARGEŞ R

Nu respectă art. 12 lit. e) 
din Ghidul de finanţare a 
Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală Primăria Moşoaia 

nr. 3222/30.06.2010 
pentru imobilul pe care se 

intenţionează 
implementarea 

proiectului.

88 1260 08.07.2010 PAPP MARIA ARGEŞ R

Adresa de domiciliu a 
solicitantului (identică cu 
adresa de implementare): 

comuna Moşoaia, sat 
Hinţeşti nr. 349A jud. 

Argeş. A fost prezentat 
extras de carte funciară 

pentru informare nr. 
22536/05.07.2010 pentru 

imobil situat în comuna 
Moşoaia, sat Smeura.

89 1265 09.07.2010 IONESCU PETRE DRAGOS ARGEŞ R

Nu respectă art. 12 lit. e) 
din Ghidul de finanţare a 
Programului.A prezentat 

Certificat de atestare 
fiscală Primăria Valea 

Danului nr. 
2333/28.06.2010 pentru 

imobilul pe care se 
intenţionează 

implementarea 
proiectului.

90 12699 2010.07.01
FERENCZI JULIANNA-

MONIKA
HARGHITA R

Nu a depus la dosar 
Certficatul fiscal privind 
datoriile la bugetul local 

aferent adresei de 
domiciliu

91 12703 2010.07.01 LAJOS ISTVAN HARGHITA R

Autorizaţia  de construire 
depusă la dosar nu era 

valabilă la data depunerii 
Cererii de finanţare

92 12706 2010.07.01 PETER PETRU-STEFAN HARGHITA R

Certificatul de atestare 
fiscală depus la dosar nu 

era valabil la data 
depunerii Cererii de 

finanţare
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93 12710 2010.07.01 ZSOMBORI TIBOR HARGHITA R

Datele de identificare ale 
solicitantului înscrise în 

Autorizaţia de construire 
depusă la dosar diferă de 
cele înscrise în CI ; nu se 
poate face legătura între 
solicitantul finanţării şi 
persoana pe numele 
căreia a fost emisă 

Autorizaţia de construire 

94 12712 2010.07.01 MATYUS GYULA HARGHITA R

Adresa rezultată din 
Extrasul de carte funciară 
diferă de cea indicată de 

solicitant ca loc de 
implementare în Cererea 

de finanţare

95 12720 2010.07.01 EROSS ISTVAN HARGHITA R

Autorizaţia  de construire 
depusă la dosar nu era 

valabilă la data depunerii 
Cererii de finanţare

96 12721 2010.07.01 EROSS ZSOMBOR HARGHITA R

Autorizaţia  de construire 
depusă la dosar nu era 

valabilă la data depunerii 
Cererii de finanţare

97 6001 01.07.2010 DUMITRESCU OVIDIU BUCUREŞTI R

Constructia unde se 
amplaseaza are parti 

comune cu proprietatea 
altor persoane – art.9 al.2 

din Ghid

98 6008 01.07.2010 BOTEA VASILE BUCUREŞTI R

Certificatul de atestare a 
taxelor si impozitelor 

locale emis de primaria de 
la domiciliul solicitantului 
este expirat si este depus 

in copie 

99 6010 01.07.2010 TOPALA DANIELA IONELA BUCUREŞTI R

1. Constructia unde se 
amplaseaza are parti 

comune cu proprietatea 
altor persoane (pod 

mansardat)
2. Certificatul de atestare 

a taxelor si impozitelor 
locale emis de primaria de 
la domiciliul solicitantului 

este expirat 
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100 6013 01.07.2010 TEODORESCU MIHAELA BUCUREŞTI R

Nu s-a depus certificat de 
atestare a taxelor si 

impozitelor locale emis de 
primaria de la domiciliul 

solicitantului

101 6017 01.07.2010 SIMION ION BUCUREŞTI R

Lipseste certificatul de 
atestare fiscala privind 

taxele si impozitele locale 
de la domiciliul 

solicitantului

102 6019 01.07.2010 STAMESCU ANGHEL BUCUREŞTI R

Lipseste certificatul de 
atestare fiscala privind 

taxele si impozitele locale 
de la domiciliul 

solicitantului

103 6024 01.07.2010 MUNTEAN GHEORGHE BUCUREŞTI R

Certificatul de atestare 
fiscala privind taxele si 
impozitele locale de la 
domiciliul solicitantului 

este expirat pe 
30.06.2010

104 6026 01.07.2010 COJOC MIHAI IULIAN BUCUREŞTI R

Nu s-a depus certificat de 
atestare a taxelor si 

impozitelor locale emis de 
primaria de la domiciliul 

solicitantului

105 6031 01.07.2010
STANESCU RAZVA 

NICOLAE
BUCUREŞTI R

Proiectul nu este eligibil 
deoarece vizeaza un 
sistem de incalzire cu 

lemne (art.8 lit.c din Ghid)

106 6032 01.07.2010 MARCUS ION TOMA BUCUREŞTI R

Lipseste certificatul de 
atestare fiscala privind 

taxele si impozitele locale 
de la domiciliul 

solicitantului

107 6040 01.07.2010 TATARU SANDU BUCUREŞTI R

Investitia se amplaseaza 
intr-un imobil care are 

atat parti comune cat si 
parti individuale, 

evidentiate in carti 
funciare individuale si intr-
o carte funciara comuna 
(conf. Art.9 al.2 din Ghid)

108 6043 01.07.2010
COMORASU 

CONSTANTIN
BUCUREŞTI R

Lipseste certificatul de 
atestare fiscala privind 

taxele si impozitele locale 
de la domiciliul 

solicitantului
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109 6046 01.07.2010
PASTOR MARINELA 

MIRELLI
BUCUREŞTI R

Lipseste certificatul de 
atestare fiscala privind 

taxele si impozitele locale 
de la domiciliul 

solicitantului

110 6049 01.07.2010 VIZITEU CONSTANTIN BUCUREŞTI R

Lipseste certificatul de 
atestare fiscala privind 

taxele si impozitele locale 
de la domiciliul 

solicitantului

111 6055 01.07.2010 STROE CONSTANTIN BUCUREŞTI R

Nu s-a depus certificat de 
atestare a taxelor si 

impozitelor locale emis de 
primaria de la domiciliul 

solicitantului

112 6057 02.07.2010 ACHIM DAN BUCUREŞTI R

1. In extrasul de carte 
funciara nu apar 

constructii (ci teren arabil)
2. Certificatul de atestare 

fiscala privind taxele si 
impozitele locale de la 
domiciliul solicitantului 

este expirat pe 
30.06.2010

113 6063 02.07.2010 JABRE AMER BUCUREŞTI R
Are obligatii restante la 

bugetul local 

114 9062 01.07.2010 Gecse Olga Covasna R

Conform Extrasului de 
carte funciară pentru 
informare nr. 28404, 

doamna Gecse Olga nu 
este propietara imobilului. 

Certificatul de atestare 
fiscală pentru persoane 

fizice privind impozitele şi 
taxele locale şi alte 

venituri ale bugetului local 
nr.30217/23.06.2010 nu 
este eliberat pe numele 

solicitantei. 
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