
Judeţul O lt / localitatea Balş Nr. unic de înregistrare al ofertei de 
vânzare din Registrul de evidenţă ./ŞAM? 
din .09.. . ./. ./O .. lM /5 ’. (zi/lună/an)Primăria oraşului Balş

Numele şi prenumele funcţionarului 
primăriei care prim eşte oferta de vânzare

Ş7/££x; <ct€7vA- cAneaW

Semnătura funcţionarului care primeşte 
oferta de vânzare

c L r
T

OFERTA DE VANZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata f/*  .1 £0L>U t44 ..............   ^ .............C N P 4C*
 . _ . ,    având adresa de comunicare în: localitatea . (bM̂ Q i 4a  J U/L
., str. 7 L Q P m )......................................nr. / #   bl. '  V  sc ........................ et.
.......................   ap.................. , jud e ţu l/se c to ru l. . U t-S n ~  , ̂ . . .  codul p o ş ta l....................................................
 e -m a il. .................... . .   tel 0 ? ll ^ 7  S »  ..............    .

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de .  (ha), la preţul de Iv>&00. t£ t
. \f.â^At. T lU l.....................(lei) V(U^ dMsJoiAW 'ihAti't M 'M tJJuzJtu

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: '  ..............................................................................................................

Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului

Specificare Oraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţa
(ha)

Număr
cadastral

Număr
de

carte
funciară

Număr
tarla/lot

Număr
parcelă

Categoria
de

folosinţă
Obs.

Se
completează 
de către 
vânzător

m p
57/03 S/W ; 53/j // A/a&i

Verificat
primărie K C< (A c< K *1m IMARIA

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind C odu l penaTTcu 
modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/îm put
U f  MUL

(numele şi pren 
Semnătura

Data
09 <o .

nicit, . i 

le în clar)
L.S.



Judeţul OLT Registrul de evidentă
-------------------------------------------------------------------------------- Nr. 166 din 09.10.2015
Unitatea adm inistratlv-teritorială
PRIMĂRIA ORAŞULUI BALŞ_______________________________________________

LISTA
preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea

rangului de preferinţă

Ca urmare a înregistrării ofertei de vânzare depuse de STATIE TEODORA , în calitate de vânzător 
, prin NINULESCU VIOREL în calitate de îm pu te rn ic it, pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de 
vânzare nr. 163/09.10.2015 au fost identificaţi următorii preemptori:

1. Coproprietari ai terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată

Nr.
crt.

Nume şi prenume persoană fizIcă/Denumire 
persoană/persoane juridică/juridice, asociaţii şi 

alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi 
persoane jurid ice care nu se înregistrează în 

registrul comerţului

Adresă dom iciliu/reşedinţă/sedlu

1.

2.

2. Arendaş al terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată

Nume şi prenume arendaş SC OPTIM COUNTRY SERVICES SRL

Domiciliul/sediul BĂILEŞTI.STR. INDEPENDENŢEI,NR.95, 
JUD. DOLJ

3. Proprietari vecini ai terenului a cărui ofertă de vânzare-cum părare a fost înregistrată

Nume şi prenume/denum ire vecin 1.DULGHERU ILINCA
2.PREDUŢ DUMITRU

4. Statul român, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului

Primar, Secretar primărie,
ING. TEODOSESCU MĂDĂLIN ADY L.S. JR. DINU CONSTANTIN

(numele şi prenumele/sem nătura) (numele şi prenumele/semnătura)


