
ANEXAnr, 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI
Judeţul OLT

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 41 din 24.08.2021

|

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricolesituate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce deţin în administrare
terenuri proprietate publicăşi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cumodificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoștință BICA FLOREA,CNP/CIF.ea ci, *) Nr ÎNTEgIStrare„n.a (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str,
SEOREED & 3 BTiaa pae DEeee ear ey DL enreceea SC, carasEt, mestane3 AD. aan: Judeţul/sectorul
208 SE Guta amara earăCodul poştal ................, e-mail mezarezertavaneer3 (EL,

„uuuaasau++++, Oferta de vânzare nr, 41 din 24082021 depusă diNICĂ IULIAN, prin Vlad Maria, in calitate de imputernicit cu procura nr.35-21-5228 din 15.03.2021, privineterenul agricol situatîn extravilan, în suprafaţă de 0,2720 ha, situat in T74, P12, categorie de folosințăarabil, la prețude 5.000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Serejuca UATEc.Rotea CătălinŞtefan Jr. Dică Liliana

[pam 6]



ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

ȚEdEȚuTULI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 41 din 24.08.2021

|

]
În temeiulart, 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce dețin în administrare
terenuri proprietate publicăși privatăastatului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă BADEA DUMITRU,
(CAURI/ASLIP carnea a 1 3 EA ienneman e e ceea *)nr. înregistrare... nuca ra ceea (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.aaaMEDLae SC anna te aacaacg Pe anna: judeţul/sectorulaans ansa„codul poștal................ E-Mail „manea nenaanep CE], eur, Oferta de vânzare nr, 4] din 24.082021 depusă de
NICĂ IULIAN, prin Vlad Maria, in calitate de imputernicit cu procura nr.35-21-5228 din 15.03.2021, privind
terenul agricol situatîn extravilan, în suprafață de 0,2720 ha, situat in T74

» PI2, categorie de folosință arabil, la preţul
de 5.000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, ii Secretar Ge eral UAT
Ec.RoteaGatitici Jr.Dica5.— — a |


