
ANEXA nr, 1D:2
NOTIFICARE PREEMPTORI

Județul ULI

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Ne. 29 din 18 .05.2021

În temeiulart. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementarea vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin 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 CÎRSTEA ILIE,
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depusă de MĂRINICĂ GICĂ şi MĂRINICĂ EUGENIA-CLAUDIA, privind terenul agricol situat în extravilan, în

suprafață de 0.2994 ha,situat in T15 , P24, numar cadastral 53746, inscrisa in cartea funciara nr. 53746 a localitatii

Bals, categorie de folosință arabil, categorie de folosinţă arabil, la prețul de 1000 (lei), afişată la sediul/site-ul

Primăriei Bals, judeţul Olt
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ANEXAnr. 1b;2

NOTIFICARE PREEMPTORI

Tudeţul ULT

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 29 din 18 .05.2021

În temeiulart, 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan şi demodificare aLegiinr.268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin 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 CÎRSTEA ALEXANDRU,
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depusă deMĂRINICĂ GICĂ şi MĂRINICĂ EUGENIA-CLAUDIA, privind terenulagricolsituat în extravilan, în

suprafaţă de 0.2994 ha,situat in T15 , P24, numar cadastral 53746, inscrisa in cartea funciara nr. 53746 a localitatii

Bals, categorie de folosință arabil, categorie de folosință. arabil, la preţul de 1000 (lei), afişată la sediul/site-ul

Primăriei Bals, judeţulOlt .
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