
ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

TIdEŢuTOLI

Registrul de evidență
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.4 din 13.01.2022

În temeiulart. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementarea vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan şi demodificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privatăa statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă BIDA MARIN,
CNP/CIF.eee ee eeseeae *)nr înregistrare... unameueareeu (**) încalitate de preemptor localitatea. ........ str.aa Ienei PL nosSC manere Et. anaaaae3 AD aueenee+, judeţul/sectorul

ea neaneea ns ase »
COdul POştal ......uucacunneea EMĂ „manuueraazzserep

CEL.
eezereeee++++, Oferta de vânzare nr. 4 din 11.01.2002 depusă de

LUPU ILIE SI LUPU MARIANA, privind terenulagricol situat în extravilan, în suprafață de 0,7 ha, situat in T35,
P2/1, categorie de folosință arabil, la preţul de 3.000 (lei), afişată Ia sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt,

Secretar General UATPrimar,
Dică LilianaRotea Cătălin Ştefan



ANEXA nr, 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

ȚudețiTOLT

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.4 din 13.01.2022

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuride reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan şi demodificare aLegii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin 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 DINCA DUMITRU,
CNP/CIF... eee neon nana nenea *)IeIO ISÎADE carcaăia (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.
eee eseu TIE, enma ses ap Dancer SQe eazeccey Et seusenegDe maree jUEȚul /sectoruleat eaa se „Codul poştal ..........44cccey E-Mail ummenananrenaaeaeș

CEL,
euassscseee=+, Oferta de vânzare nr. 4 din 11.01.2022 depusă de

LUPU ILIE SI LUPU MARIANA,privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,7 ha,situat in T35,
P2/1, categorie de folosință arabil, la preţul de 3.000 (lei), afişatăla sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana



ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Județul UL.

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.4 din 13.01.2022

În teneiulart. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situateîn extravilan şi de modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor cedeţin 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 BALACI GABRIELA,
(ENPICIP sresaă să itme n e eee *)nr înregistrare „nunc aanueusse (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.
IAD 3at îiNenea De nueerera SC menanaeeg E, aucaeeeg BD aere: judeţul/sectorul
EIDR AIR lie »COdul poştal ......m ame E-Mail „maaanezaanae TEL, aaa: Ofertade vânzare nr, 4 din 11.01.2022 depusă de
LUPU ILIE SI LUPU MARIANA, privindterenulagricol situat în extravilan, în suprafață de 0,7 ha,situat în T35,
P2/1, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 3.000 (lei), afişatăla sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţulOlt.

Secretar General UATPrimar,
Dică LilianaRotea Cătălin Ştefan



ANEXA nr, 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

ȚudEȚuOLT
Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr,4 din 13.01.2022

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementarea vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă BADOI ELENA,
COIPICIE a e ccai acea na tă cun *)nr. înregistrare ......muaeuannereaee (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.

aaa asee TNfsoza ss aacrag Pl osnaaag 90 cacaOla cipAa mizăUEŢUI/ SEETOLUL

tă ti tă tt ia„codul poştal .............++. E-Mail .....mmeumuuanaaeees tel. ....auu4+++++; Oferta de vânzare nr, 4 din 11.01.2022 depusă de
LUPU ILIE SI LUPU MARIANA, privind terenulagricolsituat în extravilan, în suprafaţă de 0,7 ha, situat in T35,
P2/1, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 3.000 (le:), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Secreţar General UATPrimar,
Dică LilianaRotea Cătălin Ștefan


