
ANEXA nr. 1:
NOTIFICARE PREEMPTORI

TudEȚuT OLT

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.31 din 25 .05.2021

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 şi privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă ANTIMON ANA,
(TEVI, nm zenesecra  8 BEIBIRLOR  0te *) nr. înregistrare ...., mau uaseaoeeeeee (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.

aaa eeeEee seeg
DL aenaeeg SCe aoenaneep Et naunane ADe esse,judeţul /sectorul

3 îi ERIE BEE PREIA 1-2 „codul poştal ................, E-Mail „mac nnneennnaereg EL. „244: Oferta de vânzarerr.31 din data de 25.05,202

depusă de CISMARU FĂNUŢA,prin Cârstea Ştefan, in calitate de imputernicit cu procura speciala nr. 35-2)
10721 din 11.05.2021, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.25 ha, situat in T14 , P2'

categorie de folosinţă arabil, la prețul de 2000 (lei), afişatăla sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar, Secretar Genera UAT
Ec.Rotea aaa Jr.ifă a

Am>)



€ ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Țidețul ULT

Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 31 din 25 .05.2921

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 modificareaLegii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare

terenuri proprietate publică și privatăastatului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă TURCITRU IOAN,

CNP/CIF. mon ene eee eneeee eeeeen ase *)nrÎNTEgiStrare „„..aaanaanaaaaaeiu..(**) încalitate de preemptor localitatea ........ str,

acneea ae Deane reg Be coceeaaag SC eenraeoay Et auueaeep AD sasea ]Udețul/sectotul

eee neura „codulpoştal. „e-mail El. „uuuuueuieee-, Oferta de vânzare nr. 31 din data de 25 .05.202!

depusă de CISMARU FĂNUȚA, prin Cârstea Ştefan, in calitate de imputernicit cu procura speciala nr. 35-21-

10721 din 11.05.2021, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.25 ha, situat in T14 , P27,

categorie de folosinţă arabil, la preţul de 2000(lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar, Secretar Gefier AT

Ec.Rotea Cătălin Ştefan Jr. Dicăi jiana/— 7


