
ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI
udețul ULȚ

i

Registrul de evidențăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 45 din 30.08.2021Ecc50 aNINÎn temeiulart. 6 alin, (6) din Legeanr. 17:2014 privind unele măsuri de resituate în extravilan şi demodificare a Legii nr.268/2001 privind privati
i cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cumodificările și completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă STEFAN CEL MARE ION,CNP/CIF.aaa *),nr înregistrare...aaa, (**) încalitate de preemptor localitatea ........ Str,aiDeea PennSC, east, meneane3 AD. anus: Judeţul/sectorul

LA 883 teaca ce pată „codul poştal nenennnunnnaseată EMA]auz CE,
muunanmsa++-> Oferta de vânzare nr. 45 din 30.08.2021 depusă deENE AMELIA MARINA, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 3,322 ha, situat in T47/3 „P19,categoriede folosință arabil, la preţul de 90.000 (le;), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

glementare a vânzării terenurilor agricole
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ANEXA nr. 1D;

NOTIFICARE PREEMPTORI
Județul OLŢ

S

Registrul de evidență - |Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 45 din 30.08.2021

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricolesituate în extravilan şi demodificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrareterenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cumodificările și completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă LICA ALEXANDRU,CNP/CIF, ceea, *), nr. înregistrareaaa, (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str,ace aaa DIEeee eram nena PLescza serg SC, manapea Et, anteneAP n.a. ]udeţul/sectorul
mi EGEE CEE 8 n e rr area „codulpoștal morenoEMAa aacacasaaaaay CE,

mmunenasesi: Ofertade vânzare nr. 45 din 30.082021 depusă deENE AMELIA MARINA, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 3,322 ha, situat in T47/3 „P19categorie de folosinţă arabil, la prețul de 90.000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.
s
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Secretar Geficral UATRotea/Cătăl efan

DicăiPh fe 5
ZI9 pe| | J |rr 5ps


