
ANEXA nr. 1D:

> NOTIFICARE PREEMPTORI

ŢaSȚuTULI

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS 'Nr.27 din 04.05.2021

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementarea vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan şi demodificare aLegii 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 aducela cunoştinţă DUMITRU FLORICĂ (MARIA),
CNP/CIF...eee ee pen neo ea *) nr. înregistrare „„....memunaenonaeee (**)încalitatede preemptor localitatea ........ str.

aaa ea ese DE eee ee eeeDe menoaeeep SC. sonaoerep Et nanoeeep AD sne+++o, jUdețul/sectorul
| eee unea aa aeaa see se COCUL POȘTA] „e-mail „tel, , Oferta de vânzare nr. 27 din data de 04.05.2021d depusă de POPA MARIN, privindterenul agricol situatînextravilan, în suprafață de 0.16 ha, situat in T55 „ P6, numar

cadastral 53882, inscrisa in cartea funciara nr. 53882 a localitatii Bals, categorie de folosinţă arabil, la preţul de
15.000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Secretar General UATPrimar,
Ec.Rotea Cătălinelan, Jr. Dică Jiljâna
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NOTIFICARE PREEMPTORI

udeţul UL
Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.27 din 04.05.2021

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

situate în extravilan şi demodificare aLegii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce dețin în administrare

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

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă FIRICĂ ELENA,

CNP/CIF,.. ea ee ee ea moeeneeeeaea ese *)nr. ÎNregiStrare „mmaeeaanueerenereeee (**) în calitate de preemptor localitatea
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E-MAIL omeacameotarsans PE cnmurraneesa Oferta de vânzare nr. 27 din data de 04.05.2021

depusă de POPA MARIN, privind terenul agricol situat înextravilan, în suprafaţă de 0.16 ha, situatin T55, P6, numar

cadastral 53882, inscrisa in cartea funciara nr. 53882 a localitatii Bals, categorie de folosinţă arabil, la prețul de

15.000 (lei), afișată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţulOlt .
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