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ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

OL
|

Judeţul OLT

Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS
Nr.20 din 15.04.2021

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

situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin în adm inistrare

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 SC NEW BV AGRI SRL,
CNP/CIF...... a SERE IE Ea PO PRR e e *) nr. Înregistrare cummnuananneeenereee (*%) în calitate de  preemptor, având

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în:

localitatea mean eenenenee race rereseseee au

MURE,
st reaeranuraeeemoereanecanea DE, taeeneaae bl. ceea „SC. ua„et. ureeAp. mure ,

judeţul/sectorul...........mauanaunaeare „6odul pOŞtaL ssescacocaaa „E-Mail „nana „Tel, nueeeeaanee ,„
Oferta de vânzare nr.. 20 din

data de 15.04.2021 depusă de PISCATI ION-SORIN, privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafațăde 1.0425

ha, situat in T 30 , P21/2, numar cadastral 53637, inscrisa in cartea funciara nr. 53637 a localitatii Bals,

categorie de folosinţă arabil la preţul de 14.320 (lei), afișată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar, i Secretar Gen al UAT

Ec. Rotea Cătălin Ştefan Jr. Dicălac 7
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ANEXA nr. ID:

NOTIFICARE PREEMPTORI

TUIEȚUrOLI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.20 din 15.04.2021

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole

situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privindprivatizarea societăţilor ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică și privatăa statului cu destinaţie agricolă și înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă OPRANESCU VIOREL,
CNP/CIF... ne nenea enease E) nr. ÎNTEgISTTATe nau neenereeneee (**) în calitate de  preemptor, având

domiciliul/reşedința/sediul social/secundar în: localitatea .............ueu en neaeueeaeenenereee ISU, „nu ueanreneonoareeaăăă na „bl.

nasa SC, sunaaieny Cf. cmuceney AP. caeeaerea JUGEŢUI/SECTOTULaan anaanaanenenerip
COCUL POŞTAL .nmuananaeeeea E-MBII cnannarereneenenaa

CEL,

mancau „
Oferta de vânzare nr.. 20 din data de 15.04.2021 depusă de PISCATI ION-SORIN,privind terenul agricol

situat în extravilan, în suprafață de 1.0425 ha, situat in T 30 , P21/2, numar cadastral 53637, inscrisa in cartea
funciara nr, 53637 a localitatii Bals, categorie de folosinţă arabil la preţul de 14.320 (lei), afişată la sediul/site-ul

Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar (seneral UAŢ,
Ec. Rotea Căţă Jr. Dică Liliana
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ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţul OLT Registrul de evidență
Nr.20 din 15.04.2021

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS

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

situate în extravilan şi de modificare a Legiinr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare

erenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă și înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

modificările şi completările ulterioare, prin prezentase aducela cunoştinţă LAZAR CORNELIA LUMINITA,

CNP/CIF. nene nene eee *)nr. ÎNTEgIStrare emaaaaauaunneneeeeee (**) în calitate de  preemptor, având

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în:
localitatea manea nenea >

BÂE, eerar iasereevaee DE. ceeeaanene DL memSC cremene El mmm IAD mina ,

județul /SECTOrUl. aere „codul poştal ..............-- ,
S-MAĂl „anna VEL. ozana „Oferta de vânzare nr. 20 din

data de 15.04.2021 depusă de PISCATI ION-SORIN, privind terenul agricol situai în extravilan, în suprafaţăde 1.0425

ha, situat in T 30, P21/2, numar cadastral 53637, inscrisa in cartea funciara nr. 53637 a localitatii Bals,

categorie de folosinţă arabil la prețul de 14.320 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Secretar Genctal UAT

Jr. Dică Viliana7


