
ANEXA nr, 1D:â

NOTIFICARE PREEMPTORI

Județul ULI 7Registrul de evidenţă
|Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr, 34 din 22.06.2021 |

|

|

În temeiul art, 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare
terenuri proprietate publicăși privatăastatului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă doamnei NITA ELENA,
CNP/CIF.eee ee nea eee nea *),nr. înregistrare... aceea (**)încalitate de preemptor localitatea... ,.....str.eee aaa ÎIen earg

De ueanrra SC, cenaOf amane AD „ss++:,ju deţul/sectorul

neaa »COdul poştal ..........mane, E-Mail annaCE, caaeaesee--, Oferta de vânzare nr. 34 din 22.06.2021, depusă«dra MARINESCU NICOLETA, privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafață de 1.1602 ha,situatin T52/
P79, categorie de folosință arabil, la preţul de 17400 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar,
, Secretar General UATEc.Rotea CățitiaiȘtefan Jr. Dieâ,LiliadaASN(E ai|" oRimte(9 ]A, i



ANEXA nr, 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţul OLT
, |Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 34 din 22.06.2021 |

|

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situateîn extravilan și de modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor cedeţin 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 doamnei DINCA MARIA,
CNPICIF: sn umanee e ce artae *),nr. înregistrare... nana (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.eeeEI» « ctPlec Senorg E. re 80 „ae, județul/sectoruleee acasa„codulpoştal...E-Maile.n tel,

resesus++m»» Oferta de vânzare nr, 34 din 22.06.2021, depusă
dra MARINESCU NICOLETA, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 1.1602 ha, situat in T52/
P79, categorie defolosinţă arabil, la preţul de 17400 (lei), afișată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar Gericral UAT
Ec.Roteafzătălin Ștefan Jr. DicăYilianaA în SN/ îi Aa = gi d
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