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

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII 

1. Cererea de finanțare; 

2. Actul de identitate al solicitantului 

3. Extras de carte funciară care ATESTA INTABULAREA SI  dreptul de proprietatea 
asupra imobilului construcție pe care se va implemanta proiectul; 

4.  Copie CI coproprietari daca este cazul .  

5. 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; 

6. 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 ALTE SITUAȚII  

  1.In cazul in care in cartea funciara nu este detaliata adresa locului de 
implementare, de la Primarie se solicita un certificate de nomeclatura stradala  

     2.In cazul  in care solicitantul doreşte să implementeze proiectul la o altă adresă 
fata de cea de domiciliu, se va prezenta în plus si certificatul de atestare fiscală 
privind impozitele si taxele locale, emis pe numele solicitantului de către Primaria 
în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul; 

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 ca persoana imputernicita poate face toate demersurile ce sunt incluse in 
programul Casa Verde Fotovoltaice;  Documentul  va fi insotita de CI  al 
imputrernicitului .
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ATENŢIE: 

1.Toate documentele solicitate trebuie sa fie în termen de valabilitate la data depunerii , în 
Original. Solicitantul poate beneficia de fonduri o singura data  pentru un singur loc de 
implementare .  

2.Daca pentru un loc de implementare sunt depuse mai multe cereri, se aproba prima cerere depusa  
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