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itatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.22 din15.04.2021

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

ateîn extravilan şidemodificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare

auri proprietate publică și privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

jificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă GRIGORE GHEORGHE,
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usă de TRITA CONSTANTA,privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafaţă de 0.7155 ha, situat in 139,

7/1, numar cadastral 53593, inscrisa in cartea funciara nr, 53593 a localitatii Bals, categorie de folosinţă arabil, la
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Judeţul ULI

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS |Nr.22 din 15.04.2021

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

situate în extravilanşi demodificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin în administrare

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

modificăriie şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă ION NICOLAE,
CNP „numa < mec e 3 55 8 BEE 8 3 “nr. înregistrare „mean (*%) în calitate de preemptor, având

domiciliul/reşedința/sediul social/secundar în: localitatea...nenea „SUT, ananenaane ENE„anti „bl.
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EC,

mananaaenaa , Oferta de vânzare nr, 22 din data de 15.04.2021 depusă de TRITA CONSTANTA,privind terenul agricol
situat în extravilan, în suprafaţă de 0.7155 ha,situat in T39 , P27/1, numar cadastral 33593, inscrisa in cartea

funciara nr. 53593 a localitatii Bals, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 6.556 (lei), afișată la sediul/site-ul

Primăriei Bals, judeţul Olt.
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