
Judeţul Olt / localitatea Balş Nr. unic de înregistrare al ofertei de 
vânzare din Registrul de evidenţă APP/A7. 
din . .03. ../. A.O.. .I.Zq/ST. (zi/lună/an)Primăria oraşului Balş

Numele şi prenumele funcţionarului 
primăriei care primeşte oferta de vânzare
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'ÎJondiţiile 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.
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Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/Împuternicit,
.5T 20 .E . M iC o lr tfE  LS
(numele şi prenumele în clar)
Semnătura. . .
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Judeţul OLT

Unitatea administrativ-teritorială 
PRIMĂRIA ORAŞULUI BALŞ

Registrul de evidenţă 
■Nr. 156 din 08.10.2015

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 STROE IACOV ANTONIE , în calitate de 
vânzător, prin STROE NICOLAE în calitate de împuternicit, pe baza informaţiilor cuprinse în oferta 
de vânzare nr.154/08.10.2015 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 juridice care nu se înregistrează în 

registrul comerţului

Adresă domiciliu/reşedinţă/sediu

1.

2.

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

Nume şi prenume arendaş

Domiciliul/sediul

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

Nume şi prenume/denumire vecin 1 .CINCĂ SILVIA
2.PĂUN ŞTEFAN

4. Statul român, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului

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

(numele şi prenu/nele/semnăturâ) (numele şi prenumele/semnătura)


