
ANEXA nr. 18:
Formular pentru persoanefizice

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata. DIBEOR PGA EneaCNP având adresa de
comunicare în: localitatea... eee. desm A BE OS GB E E n ca Ea ea 1 ca a a acas ae rada gistr (/0Pudut. nr, gis, Dl ee Tea, SC, ae eee(et Tana AP anna, judeţul /sectorul OLT,coduipoştal..... „ese... „e-“Mail ep Cl, area „vând teren agricol situat în extravilan, în
suprafaţă de...acei (ha),la cuie PIB (lei)
Condiţiile de vânzare?) sunt următoarele: ........eee ana
Date privind identificarea terenului

Informaţit privind amplasamentul terenului
în de olosintăŞ ategoria d olosinţa“

Specificar , Suprafaţa] Număr|NUMăr|Număr Număr ser (=) lg _pecificare [Oraşui/Cormuna/Judeţul |"

(na)“|cadastral|de carte] taria/lot|parcelă (=*) Observaţii
(i) pF [xi funciară (9%)

-

Se
compietează a pe 2 a .

| 3dee qi 5 /oc7 pp5317]3003 [52353] 57 |73//|aanarzvânzător, E.Verificat
- E -primărie“) XS x 2 pe > DE > LaCunoscând 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/imputgrficit,

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.

Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
2) Se va completa în cifre şi litere.
3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2

SR Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4) Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol,
evidenţele fiscale, evidenţele de starecivilă, altele asemenea.



ANEXA ur. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

ȚUdeȚIT OLT

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.25 din 23.04.2021

|

În temeiulart. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan și de modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce dețin în administrare
terenuri proprietate publicăşi privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificărileşi completările ulterioare, prinprezentase aduce lacunoştință SC OPTIM COUNTRY SERVICES
SRL, CNP/CIF.. eeeee *) nr. înregistrare „means (**) în calitate de preemptor localitatea
BAILESTIstr. INDEPENDENTEI nr.95,b]......... „SC. entre Et aeeaeea AP sana „judeţul/sectorul
DOLJ, codul poştal„eee „E-Mail „ecua cane „tel. „nuca » Oferta de vânzarenr. 25 din data de 23.04.2021 depusăde
DIACONU ILIE, privindterenul agricol situatîn extravilan, în suprafaţă de 0.5817 ha, situat în T47 , P73/1, numar
cadastral] 53843, inscrisa in cartea funciara nr. 53843 a localitatii Bals, categorie de folosință arabil, la preţul de
7150 (lei), afişatăla sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar, Secretar General UAT
se Rotea Cbeitiptefan Jr. Dișă Ljliăna

fo Ei 27



ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI
udețul ULI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.25 din 23.04.2021

În temeiulart. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de regleinentare a vânzării terenurilor agricole |situate în extravilan şi de modificare aLegiinr.268/2001 privindprivatizarea societăţilorce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolăși înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cumodificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă PURCEA MARIA,CNP/CIF.. eee aaa *)nr înregistrare... nasa (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.aaa II even tea Denman SCartotrg Ea ccrnra AD „ae: ]Udeţul/sectorulaaa uuues+3 COTUL POȘTA] „aaa... e-mail menrentenaananeraney

DE
mamaseraae-.: Oferta de vânzare nr. 25 din data de 23.04.2021

depusă de DIACONU ILIE, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.5817 ha, situat in T47 , P73/1,.numar cadastral 53843, inscrisa in cartea funciara nr. 53843 a localitatii Bals, categorie de folosință arabil, la prețulde 7150 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Secretar denexal UAT
Jr. A Viana
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ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI
Judeţul OL]

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.25 din 23.04.2021

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricolesituate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă și înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cumodificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoștință BABEANU T,CNP/CIF.e eee aaa, *)nr. înregistrate „nn naeaeauaaea (**) în calitate de preemptor localitateaaaaSUTBE ea Bean SC anuar E any AD sue, judeţul /sectorul
4 038 EDO A mere e »

COdul poştal...E TMi] canaeanaaeay E], umana: Oferta de vânzare nr, 25 din data de 23.04.2021
depusă de DIACONU ILIE, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.5817 ha,situat in T47,, P73/1,numar cadastral 53843, inscrisa in cartea funciara nr, 53843 a localitatii Bals,categorie de folosinţă arabil, la preţulde 7150 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar, Secretar che UATEc.Rotea Cătălin Ştefan Jr. Dică Liliana”
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ANEXA nr. 18:
Formular pentru persoanefizice

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subşemnata....., AAeonPRILda, CNP „având adresa de
comyinicareîn: ocaliţatea ca aa aaa ROEA e mor 0 3 Bă a meE 8 AameraStr, FCOFO (a. Nr. ZĂ ea Blaa SC, pet, TITPe unse, judeţul/sectorul das,codulpoştal,... eee, pE-Mall nenea tel eee. „vând teren agricol situat în extravilan, însuprafaţă de..................., (ha),lapreţuide (*)...FE... lei
Condiţiile de vânzare?) sunt următoarele:„neaDate privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
,= Număr | 7 Categoria de, folosinţă?)Specificare  [Oraşu!/Comuna/Judeţul Supraita Ecu de carte tapet parcelă (+) (9 bisenvaţi(*) (£) (e) funciară|* (i)L (x)Se iancompletează

- , :de către Ea $ /Oe7 OS [5362 $2626 47|5 5/1 AN Pi e.vânzător,
E ?Verificat

,primărie?) E X ||K|y x 0Cunoscând că falsul! în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr.286/2009 privind Codu! penal,cu modificările şi compietările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
Vânzăţor/Împutsfnicit,iÎN BCRALE,

Semnătura
_

E
asanovsea

o —LE,
Data ..2.3...6079;..2%2/
NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de compietat.- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
" Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.2) Se va completa în cifre şi litere.
3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2din Legea fondului funciar nr. 18/1998 1, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,1) Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol,evidenţele fiscale, evidenţele de stareciviiă, altele asemenea.



ANEXA nr. 1D:
NOTIFICARE PREEMPTORI

TadeȚu TOTI

Registrul de evidențăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.26 din 23.04.2021

————————————a]În 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 privindprivatizarea societățilorce deţin în administrareterenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu>
modificărileși completărileulterioare, prinprezentaseaduce |acunoştință SC OPTIM COUNTRY SERVICESSRI, CNP/CIF.aa *),nr. înregistrare „aaa, (**) în calitate de preemptor localitateaBAILESTI str. INDEPENDENTEI nr.95,bl. ........ „SC, aus Etna Ape cae „Judeţul/sectorulDOLJ, codul POştal anca > E-Mall eee,el iai » Oferta de vânzarenr. 26 din data de 23.04.2021 depusă deDIACONU ILIE, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.65 ha, situat in T47

» P44/1, numarcadastral 53626, inscrisa in cartea funciara nr. 53626 a localitatii Bals, categorie de folosință arabil, Ja preţul de7880 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar,
Secretar eneral UATEc.Rotea Cătăti

Jr. Dică Lhiagă



ANEXA nr. 1D;

NOTIFICARE PREEMPTORI
TadețarULI

Registrul de evidențăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.26 din 23.04.2021

În temeiulart. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricolesituateîn extravilanși de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrareterenuri proprietate publicăşi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Stătului, cumodificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă NICOLAE PETRE,CNP/CIF. aaa, *),nrînregistrare... (**)încalitate de preemptor localitatea ..... „Strsmn ma < ERA a DI eenne eta De
euncceeg SC mezat, maus AD, anu: judeţul/sectorul

mmm nm en ana stea COCUL POȘTAL „aaa, „E-Mail nanaEl„anca , Oferta de vânzare nr. 26 din data de 23.04.2021depusă de DIACONU ILIE, privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafață de 0.65 ha,situat in T47 , P44/I,numar cadastral 53626, inscrisa in cartea funciara nr. 53626 a localitatii Bals, categorie de folosinţă arabil, la preţulde 7850 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar Geperal UATpeco
oceaQtefan Jr. DiC/Liliaa[Sa |î e E
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ANEXA nr. 1D;
NOTIFICARE PREEMPTORITudețu TOTI

Registrul de evidență
Nr.26 din 23.04.2021

TR
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS

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.268/200 l 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 a cunoştinţă BABEAN UT,
CNPICIP ae sneneenit cas nr, î egistrare „aa (**) în calitate de preemptor localitatea
m statea e erat căiogTlaetapaeEPEMICE n acte at++ Codul poştal

mteantanataaascea E- Mai]
meettenazacanaseaa EL,

mnnaansensy Oferta de Vânzare n. 26 din data de 23.04.2021

depusă de DIACONU ILIE, privind terenul agricolsituat în cătravilan, în Suprafaţă de 0.65 ha, situat in T47
» P4471,

numar cadastra] 53626, inscrisa in cartea funciara nr. 53626 a localitatii Bals, categorie de folosință arabil, la preţul

de 7850 (lei), afişată la sediul/site-u] Primăriei Bals, judeţul Olt ..

Primar,
Secretar General UAT

Ec.Rotea/Câtăliă tefan

Jr. Dică/Kiliana


