
ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

(Tadeţul ULT Registrul de evidenţă

Unitatea administrati v-teritorială PRIMARIA BALS Nr, 46-din 31.08.2021 _
| „d. |

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea n. 17014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole

situate în extravilan şi demodificare aLegii
nr.268/ 2001 privind privatizarea societăţilor

ce deţin 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 Sc ALUNU SRL,

ENPITIE «oana= tema i e aere *) nr ÎNrEgĂStTare„mun (**) încalitate de preemptor Jocalitatea ........ str.

acea rensee DE, eee segDe eeeSC „cuaaeeg Eta anaeeesAP „m, judeţul/sectorul

ca BR A e matăE „codul poştal _aauaaznasp ENB _aazanaeracaes El. „_azauuue:p
OFETTa de vânzare nr, 46 din 31.082021 depusăde

MANICEA ELENA, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,0963 ha, situat în T40/6 ; P]2,

categorie de folosință arabil, la preţul de 100.000 (lei), afişată la şediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .
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ANEXA nr. ID:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Tudeţul UL| Registrul de evidență

Nr, 46 din 31.08.2021Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS |

|

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

xtravilan şi demodificare aLegii nr.268/200; privind privatizarea societăţilor ce deţin în
administrare

situate îne
zerenuri proprietate publicăşi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă CHIRITOIU CORNEL,

CNPACIR marea e en cn 5 3 6eae *)nr Înregistrare „mmm naereneeaea (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.

aaa seDuca cry Deea SC zecea Et erauBP. ninajudețul /Sectorul

aa can sean „COdUI POŞTALaaaEMB) mmnnenneananeree (Cl „asasia; Oferta de vânzare rr.
40 din 31.082021 depusă de

avilan, în suprafaţă de 0,0963 ha, situat in T40/6 , P]2,MANICEA ELENA, privind terenul agricol situat în extr

categorie de folosinţă arabil, la preţul de 100.000 (lei), afişatăla sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţulOlt .
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