
Primăria Bals
Nr.24/25.06.2021

_
PROCES VERBAL

PRIVIND ÎNCHEIEREA ETAPEI PROCEDURALE
PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPȚIUNE

Astăzi, 25.06.2021, în conformitate cu preederile art.7 , alin.(8) din Legea nr.17/2014 şi

art.8,alin.(1) din ANEXA 1 la norme, subsemnata Pătru Anca, responsabil cu aplicarea Legii

nr.17/2014, judeţul Olt, am constatat personal, că :

pentru oferta de vânzareaterenului în suprafaţă de 0,11, înregistrată la Primăria Bals sub nr. 24

din data 16.04.2021 şi la DAJ OLTcu nr. 1467/20.04.2021 de către proprietarul TILEA VIOREL,

CNP „ domiciliat în Mun. Bucuresti, Bld. Tineretului nr. 31, bl.37,sc.A, rt.6,ap.26,

judeţul/sectorul Olt, act de identitate CI seria RD nr. 789594 eliberat de SPCEP Sector 4, la data

23.07.2012.

nu au fost înregistrate, în intervalul 16.04.2021 — 25.06.2021, solicitări din partea

PREEMPTORILOR pentru acceptarea ofertei de vânzare a terenuluiîn cauză .

În consecinţă, se pot depune cereri de către potenţialii cumpărători în termen de 30 de zile „la

sediul primăriei.

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal în exemplar unic iar o copie a acestuia se va

comunica la DAJ OLT.

Data, Semnătura,
25.06.2021 Jr. PătruAnca



Primăria Bals
Nr.23/24.06.2021

___

PROCES VERBAL
PRIVIND ÎNCHEIEREA ETAPEI PROCEDURALE

PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPȚIUNE

Astăzi, 24.06.2021, în conformitate cu preederile art.7 , alin.(8) din Legea nr.17/2014 şi

art.8,alin.(1) din ANEXA 1 la norme, subsemnata Pătru Anca, responsabil cu aplicarea Legii

nr.17/2014, judeţul Olt, am constatat personal ,, că :

pentru oferta de vânzarea terenului în suprafaţă de 0,2595, înregistrată la Primăria Bals sub nr.

23 din data 15.04.2021 şi la DAJ OLT cu nr. 1471/20.04.2021 de către proprietarul TRITA

CONSTANTA, CNP „  domiciliata în Piatra Olt str. Aleea Viilor nr. 2,

judeţul/sectorul Olt, act de identitate CI seria OT nr. 509490 eliberat de SPCLEP Piatra Olt, la data

19.05.2011, prin Ionescu Claudiu Ionut in calitate de mandatar, conform procurii nr. 4551/25.10.2018.

nu au fost înregistrate, în intervalul 15.04.2021 — 24.06.2021, solicitări din partea

PREEMPTORILOR pentru acceptarea ofertei de vânzare a terenului în cauză .

În consecinţă, se pot depunecereri de către potenţialii cumpărători în termen de 30 de zile „la

sediul primăriei.

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal în exempiar unic iar o copie a acestuia se va

comunica la DAJ OLT.

Data, Semnătura,
24.06.2021 Jr. Pătru Anca



Primăria Bals
Nr.22/24.06.2021

_
PROCES VERBAL

PRIVIND INCHEIEREA ETAPEI PROCEDURALE
PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPȚIUNE

Astăzi, 24.06.2021, în conformitate cu preederile art.7 , alin.(8) din Legea nr.17/2014 şi

art.8.alin.(1) din ANEXA 1 la norme, subsemnata Pătru Anca, responsabil cu aplicarea Legii

nr.17/2014, judeţul Olt, am constatat personal, că:

pentru oferta de vânzareaterenului în suprafață de 0,7155, înregistrată la Primăria Bals sub nr.

22 din data 15.04.2021 şi la DAJ OLT cu nr. 1470/20.04.2021 de către proprietarul TRITA

CONSTANTA, CNP „
domiciliata în Piatra Olt str. Aleea Viilor nr. 2,

judeţul/sectorul Olt, act de identitate CI seria OT nr. 509490 eliberat de SPCLEP Piatra Olt, la data

19.05.2011, prin Ionescu Claudiu lonut in calitate de mandatar, conform procurii nr. 4551/25.10.2018.

nu au fost înregistrate, în intervalul 15.04.2021 — 24.06.2021, solicitări din partea

PREEMPTORILOR pentru acceptarea ofertei de vânzare a terenuluiîn cauză .

În consecinţă, se pot depune cereri de către potenţialii cumpărători în termen de 30 de zile „la

sediul primăriei.

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal în exemplar unic iar o copie a acestuia se va

comunica la DAJ OLT.

Data, Semnătura,
24.06.2021 Jr. Pătru Anca



Primăria Bals
Nr.21/24.06.2021

_
PROCES VERBAL

PRIVIND INCHEIEREA ETAPEI PROCEDURALE
PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPȚIUNE

Astăzi, 24.06.2021, în conformitate cu preederile art.7 , alin.(8) din Legea nr.17/2014 şi

art.8,alin.(1) din ANEXA 1 la norme, subsemnata Pătru Anca, responsabil cu aplicarea Legii

nr.17/2014, judeţul Olt, am constatat personal, că:

pentru oferta de vânzarea terenului în suprafață de 1,7699, înregistrată la Primăria Bals sub nr.

21 din data 15.04.2021 şi la DAJ OLT cu nr. 1469/20.04.2021 de către proprietarul PRUNARU

IONUT, CNP „ domiciliat în str. Ion Creanga nr, 5, Bl.17, sc.1, ap. 2, judeţul/sectorul

Olt, act de identitate CI seria OT nr. 606977 eliberat de SPCLEP Bals, la data 01.04.2013 si

PRUNARU MONICA CNP 2790910280016, domiciliata în str. lon Creanga nr. 5, Bl.17, sc.l, ap.2,

judeţul/sectorul Olt, act de identitate CI seria OT nr .606978 eliberat de SPCLEP Bals, la data

01.04.2013, prin Ionescu Claudiu Ionut în calitate de mandatar, conform procurii nr. 2153/08.08.2019.

nu au fost înregistrate, în intervalul 15.04.2021 — 24.06.2021, solicitări din partea

PREEMPTORILOR pentru acceptarea ofertei de vânzare a terenului în cauză .

În consecință, , se pot depune cereri de către potenţialii cumpărători în termen de 30 dezile „la

sediul primăriei.

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal în exemplar unic iar o copie a acestuia se va

comunica la DAJ OLT.

Data, Semnătura,
24.06.2021 Jr. Pătru Anca


