
ANEXA nr. ID:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Județul ULI

Registrul de evidență
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 44 din 24.08.2021

În temeiulart. 6 alin. (6) din Legea nr. 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 publică şiprivată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă PĂTRU SMARANDA,
CTPACE n n cooaacaea 3 20 08 DOAR 3 aa *)nr înregistrare... acneea (**) încalitatede preemptor localitatea ........ str.

anca eneaMee ea De ncereaea SC, ana rera ET ananas De nau: judeţul/sectorule eee ear „codul poștal ................, E-Mail camara (EL. aaacen:n-+:-, Oferta de vânzarenr. 44 din 24.08 2021 depusă de
ALBU IONEL, privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafaţă de 0,1625 ha, situat in T3/6 , P24, categorie de
folosință arabil, la prețul de 3500 (lei), afişată ia sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar, Secretare UAT
Ec.Rotea Cătălin Ştefan Jr. Did iliana

— p



ANEXA nr. 1:
NOTIFICARE PREEMPTORI

Țudețul OLT |

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS ÎNr. din 24.08.2021

În temeiulart. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate în extravilanşi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce 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 cunoştinţă MOŢA EUGENIA,
CNP/CIF.. eee ee eee *)nr. înregistrare.......... manance (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.
ORA 3 DaE 3 Bă TIE eee sea De nenea SC, ananas CE muaneepDe nu. Judeţul/sectorulaaa „codul poştal... E-Mail „mmmCEL, „aan: Oferta de vânzare nr. 44 din 24082021 depusă c

ALBU IONEL, privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafață de 0,1625 ha, situat în T3/6 , P24, categorie €

folosinţă arabil, la preţul de 3500 (lei), afişatăla sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar, Secretar Gerieral UAT
Ec.Rotea Cătălin Ștefan

LE


