
ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

TIețuT OLT

Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.214 din 15.04.2021

În ţemeiul art. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societățilorce deţin în administrare

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă PF CHIRAPLES AUREL,

CNP/CIF.. eee en nea eee eee Ei, OEWERASIIZIE,—ecoceseneeveease eee (**) în calitate de  preemptor, având

domiciliul/reşedința/sediul social/secundar în: localitatea ........... m.manna >
SU, anna a nene nenoa ee neae NI ana nneenea „bl.

„naausa SG, cuucrarty Et. cucerea AP aunsaetea JUGEȚUI/SEGtOrUl....anauuunnrazaneeeea COCUL POŞTAL auuueurerezaaea
E-MAIL

amuuunaeannaeerea tel.

„nana „Oferta de vânzare nr. 21 din data de 15.04.2021 depusă de PRUNARU IONUT si PRUNARU

MONICA, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 1.7699 ha, situat in T52/2 , P78, numar

cadastral 53644, inscrisa in cartea funciara nr. 53644 a localitatii Bals, categorie de folosinţă arabil, la preţul de

16.232 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar tneral UAT,

Ec.Rotea Cătălin Ştefan Jr. Dică Liliapa
e ma



ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţul ULI

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.21 din15.04.2021

În temeiul art.6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole

situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privindprivatizarea societăţilor ce deţin în administrare

terenuri proprietate publică şi privată a statuluicu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

modificările şi  compietările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă NITA ION,
CNP/CIF. eee nene eee nea +)pif VNPEBISINATE: armare (**) în calitate de preemptor localitatea

„annaeaaaa SEE. anna ca ear DE. nenea „bl...ETaaa FEN, azere, Elfaeaa „judeţul/sectorul

euaeuaeeeaaa aea , COdul POŞtal„mau E-DNBĂl mmmmeunaeeaearaeaeea
TEL.

muummuuuree-:, Oferta de vânzare nr, 21 din data de 15.04.2021

depusă de PRUNARU IONUT si PRUNARU MONICA, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de

1.7699 ha, situat in T52/2 , P78, numar cadastral 53644, inscrisa in cartea funciara nr. 53644 a localitatii Bals,

categorie de folosinţă arabil, la preţul de 16.232 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar, Secretar General UAT
Jr. Dicăiata să[ /



ANEXA nr. ID:

NOTIFICARE PREEMPTORI

sețul UL! Registrul de evidenţă

nitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.2 1 din 15.04.2021

temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole

Legiinr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare

ui cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

e la cunoştinţă GIRNITA IOANA,

(**) în calitate de  preemptor, având

tuate înextravilan şi de modificare a

xenuri proprietate publică şi privată a statul

odificările şi completările ulterioare, prin prezenia se aduc

NP/CIF. eee nene eee *) nr. ÎNTEgISĂTAre maur
lomiciliu!/reşedința/ sediul social/secundar în: localitatea. mmmere „SĂ, „nana ete DI, ce uaneee „bl.

masaCL județul/SectoOrul.....mncrneenrrmeeere
codul poştal «cununa EDNaĂl mumeneaceraeere El

amor ELE „Oferta de vânzare nr. 21 din data de 15.04.2021 depusă de PRUNARU IONUTsi PRUNARU

MONICA, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 11699 ha,situat in 1522 , P78, numar

cadastral 53644, inscrisa în cartea funciara nr. 53644 a localitatii Bals, categorie de folosinţă arabil,la preţul de

16.232 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar,
Secretar General UAT,

in-Ștel
Jr. Dică VAliana77

Fc.Rotea Cătă


