
ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţul ULI

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.3 din 11.01.2022

În temeiul art, 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de 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, prinprezentaseaduce lacunoştință SC OPTIM COUNTRY SERVICES
SRL, CNP/CIF... ee ee ee eee eee eee eee *)nr. înregistrare „...mceeeeanaeaaeauee (**) în calitate de preemptor localitatea

nene SÎE, mamracza « eamerareel Isaccea « e ancaEla azereE canacozaag acc PRcreare |CICEU[6500aaa enaeeus se„codul poştal ...........++c-3 E-Mail mmuunanenennnneeea
TEL,

„mueaanen-=:, Oferta de vânzare nr. 3 din 11.01.2022 depusă de
ZAMFIR DUMITRU SI ZAMFIR GEORGETA, privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafață de 0,74 ha,
situat in T56, P7/2, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 20.000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals,

judeţul Oit.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana



ANEXAnr. 1D:
NOTIFICARE PREEMPTORI

ȚUdeȚuTULT

Registrul de evidență
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.3 din 11.01.2022

În temeiul art. 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 privindprivatizarea societăţilorce deţin în administrare
terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă ZAMFIR MARIA,
CNP/CIF... eee en nenea ee *)nrÎNrEgiStrare „cn naananeaearee (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.

aaa eeesaaeME nerg De ccceneera SC auroreCf aaeaee3 AP eusse++5 jUEțul /sectorul

nea enoe nea aaa „
COdul poştal „....ucu nenea EMBĂl

mucaneeenenenaaerees
CEL,

„mauusese++++ Oferta de vânzare nr, 3 din 11.01.2022 depusă de
ZAMFIR DUMITRU SI ZAMFIR GEORGETA, privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafaţă de 0,74 ha,
situat in T56, P7/2, categorie de folosință arabil, la preţul de 20.000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals,
judeţulOlt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ștefan Dică Liliana


