
ANEXA nr. 1D:;

NOTIFICARE PREEMPTORI
Județul OLŢ

Registrulde evidențăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.23 din 15.04.2021

EÎimiaÎn temeiulart. 6 alin, (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricolesituate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce deţin în administrareterenuri proprietate publicăşi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cumodificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoștință PF CHIRAPLES AUREL,CNP/CIF.e eee cca *),nr. înregistrare „mamuca, (**) în calitate de preemptor, avânddomiciliul/reședința/sediul social/secundar în: localitatea...aaa SUT. annaaaa NE, mean „bl.RI 3 SC, mmm EL, na AP. ue judeţul/sectorul........... ea codul poştal menmnenteerannata E-MAIL
aunncanancaaazay CEL,PREIEI » Oferta de vânzarenr. 23 din data de 15.04.2021 depusă de TRITA CONSTANTA, privind terenul agricolsituat în extravilan, în suprafață de 0.2595 ha, situat in T39/1

„ P27/ l, numar cadastral 53584, inscrisa in carteafunciara nr, 53584 a localitatii Bals, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 2380 (lei), afișată la sediul/site-ulPrimăriei Bals, judeţul Olt.

Primar,
Secretar heralUAT,Ec.Rotea Cătălin Stefan

Jr. Digă Liliana?



ANEXA nr. ID:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţul UL
,

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.23 din1 5.04.2021

În temeiulart. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuride reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate în extravilanşi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţinîn administrare

terenuri proprietate publică şi privatăastatuluicu destinaţie agricolăşi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă GRIGORE GHEORGHE,
(CAINI PICALIE ca eea & e a a 13 12 3 cae *)nr. ÎNTegIStrare „amanarea (**) în calitate de preemptor localitatea

munotrnznnasage unora „ST. eee aaneee DE, ese aeaeeePl eee „SC. mea et, mr Alsara „judeţul/sectorul

unacana ,
COdUL POȘTA] „m.m EMB] auauuuueuunneetaeag

CEL,
emesraeu++:, Oferta de vânzare nr, 23 din data, de 15.04.2021!

depusă de TRITA CONSTANTA,privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.2595 ha, situat in T391 ,

P27/1, numar cadastral 53584, inscrisa in cartea funciara nr, 53584 a localitatii Bals, categorie de folosinţă arabil, la

preţul de 2380 (lei), afișată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar, Secreta General UAT

Ec.Rotea-Cătălin-Stefan Jr. Dică Lilianaj
. Lt + x /pe za* N

|
Ş /



ANEXA nr. ID:

NOTIFICARE PREEMPTORI

TudețuTULI

Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.24 din 15.04.2021

În temeiul 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 societăţilor ce 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 ia cunoştinţă ION NICOLAE,
CANPĂRI za o a area a 3 3 6 8 e îănănnc îs DI, ÎNTCgIStrare munneeneeeeaeeeaee (**) în calitate de  preemptor, având
domiciliul/reşedinţa/sediulsocial/secundar în: localitatea ........... mmm nneaceneeneeeeaee eee SET. maneca nenanenaa DE nana bl.
unuSC, sunaaag E. uumuaciy AP. sacsccca JUCEŢUI/SEctorul..............auaaaaeeneep COCUI POŞTAL „uuaaennnaaeeeey E MBĂl

cnneenanaeeeeeeeeezg
BEL.

sareaza „
Oferta de vânzare nr. 23 din data de 15.04.2021 depusă de TRITA CONSTANTA, privind terenul agricol

situat în extravilan, în suprafaţă de 0.2595 ha, situat in T39/1 , P27/1, numar cadastral 53584, inscrisa in cartea
funciara nr. 53584 a localitatii Bals, categorie de folosință arabil, la preţul de 2380 (lei), afişată la sediul/site-ul
Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar G eneral UAT,
Ec.Rotea Cătălin Ștefan Jr. JA LiliahăDSa
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