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NOTIFICARE PREEMPTORI

ANEXA nr. 1D:

udeţul UL

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS
Registrul de evidenţă

Nr, 36 din 02.07.2021

În temeiulart. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole

situate în extravilan şi demodificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare

terenuri proprietate publică și privatăa statului cu destinaţie agricolă şi

modificările și completările ulterioare, prin

înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu-

prezenta se aduce la cunoştinţă IONESCU MARIA,

CNP/CIF. eee eeeeee *)nr ÎNregiStrare „mmmuna (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.
neta anna 33 E IE FIE, cecene engl lmcenenarăe SEE eneecreag Elis anus AP „sasa: judeţul/sectorul

ana ee iti DEBIR „COdul poştal .........meuureey E-mail „aaaaazanateeg
(EL. eetsanerec+3 Oferta de VÂNZare NI. 36 din 02.07.2021 depusă de

BALUTA LIVIU, prin Baluta Ioana, in calitate de imputernicit cu procura nr. 160 din 29.06.2021, privind

terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţăde 0,8304 ha, situat în T75 , P20, categorie de folosinţăarabil, ia prețul

de 5000(lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .
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ANEXA nr. 1D:
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Tusa ULI

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 36 din 02.07.2021

În temeiulart.6 alin.(6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricol

situate în extravilan şi demodificare a Legii nr.268/2001 privindprivatizarea societăţilorce deţin în administrare

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

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoștință MOTATU IOANA,
CNP/CIF.. eee en reeee *) nr, înregistrare .....mmu eee nau (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str,

ausNenea stg De cartea SCe aereEl eaaaaea3 AD nasca JUCEŢUL /Sectoruleee „codul poştal ......ncaeeeg EMAĂl euunnnnnuararnentta BEL.
cuauuumees::, Oferta de vânzarenr.36 din 02.07.2021 depusă de

BALUTA LIVIU, prin Baluta Ioana, in calitate de imputernicit cu procura nr. 160 din 29.06.2021, privind

terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.8304 ha, situat in 175 , P20, categorie de folosinţăarabil, la preţul
de 5000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .
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