
ANEXA nr. 1D;

NOTIFICARE PREEMPTORI

UdEȚuT UCI
Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.33 din 26.05.2021

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 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare

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

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă TRITA CONSTANTA,

CNPICIE, e rome nau an istaz  î *)nr. Înregistrare... enaunenanerese (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.
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nea ena ae„codul poştal „e-mail „tel. „Oferta de vânzaren. 33 din data de 26.05.2021

depusă de MATEESCU ION, prin IONESCU CLAUDIU IONUT,in calitate de mandatar cu procuranr. 679

din 24.05.2021, ptivind-terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.2595 ha, situat in T39/1 , P27/2,categorie

de folosință arabil, la prețul de 3460 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar, Secretar Ge eral UAT
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Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 33 din 26.05.2021

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 privind privatizarea societăţilorce 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 SC NEW BV AGRI SRL,
CNP/CIF... nenea eee eee eee * |dt Î0TEgI SIITE caacea (**)încalitate de preemptor localitatea ........ str.
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aasaeeeeus=: Oferta de vânzare nr. 33 din data de 26 .05.2021

depusă de MATEESCU ION, prin IONESCU CLAUDIU IONUT,in calitate de mandatar cu procura nr. 679

din 24.05.2021, privindterenulagricolsituat în extravilan, în suprafață de 0.2595 ha, situat in T39/1 , P27/2,categorie
de folosinţă arabil, la preţul de 3460 (lei), afișată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar,
Ec.Rotea Cătălin Ştefan
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