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Consultanta, proiectare, montare, intretinere instalatii electrice pentru energie produsa din surse regenerabile

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII
1. Cererea de finanțare ( se va complecta la semnarea contractului );
2. Actul de identitate al solicitantului
3. Extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietatea asupra imobilului
construcție pe care se va implemanta proiectul;
4. Certificat de atestare fiscala privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele
solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice;
5. Certificatul de atestare fiscala privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului
local, emis pe numele solicitatului, de catre autaritatea publică locală în a cărei rază teritorială își
are domiciliul;

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII PENTRU SITUAȚII DEOSEBITE
1. Dacă sistemul fotovoltaic care servește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta în
plus și extras de carte funciară, di care să rezulte că solicitatul este proprietar/deține un drept de
folosință asupra imobilului teren;
2. Dacă din extrasul de cartefunciară nu rezultă exact adresa de implementare complectată de
solecitat în cererea de finanțare, se va prezenta în plus și un document, in original sau copie,
emisă de unitatea adminiustrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea
funciară, prezentată în vederea implementarii proiectului, este aferent adresei menționate în
cererea de finanțare.
3. Dacă solicitantul doreşte să implementeze proiectul la o altă adresă de domiciliu, se va
prezenta în plus si certificatul de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale si alte venituri
ale bugetului local , emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei
rază teritorială se va implementa proiectul;

4. Dacă cererea de finanţare este semnata de altă persoană decât solicitantul
(proprietarul imobilului), se va prezenta în plus şi împuternicirea notarială din care
să rezulte acest lucru , inclusiv actul de identitate al persoanei imputernicite ;
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ATENŢIE:
5. Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii, în
original sau copie legalizată. Extrasele de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile
la data înscrierii;
6. Se pot depune cereri de finanţare pentru imobile care au maximum două cărţi funciare
individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex. Maximum două apartamente într-un
imobil, maximum două case în oglindă, etc)
7. In cazul unui imobil, indentificat cu număr cadastral si topografic, care are mai mulţi copropritari,
unul singur dintre aceştia poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului ;
dacă doi proprietari ai aceluiaşi imobil depun cerere de finanţare pentru acelaşi imobil ,
prioritate are prima cerere de finanţare depusă, doar una dintre cele două putând fi aprobată;

NB În cazul în care imobilul are mai mulți proprietari, interesatul trebuie sa dețina aproparea scrisă a parților.

