
ANEXA nr. 1D;

NOTIFICARE PREEMPTORI
TudețuT OLT

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Ne. 64 din 20.12.2021

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţinîn administrare
terenuri proprietate publică şi privatăa statului cu destinaţie agricolăşi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă STEFAN ELENA,
CNP/CIF. e eee ne na ee ene au *), nrÎNTegiStrare „.muaaaenasaeanace (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str,
0 & RR 3 î mrre Mee nenea Pe aananaaag SC, menearnea Ea scena Di ear judeţul/sectorul
RX 30 Edna marar era >Codul poştal... C-Mall aanntaaesaep CEL,

„uaestene-:, Oferta de vânzarenr. 64 din 20.12.2001 depusă de
GOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privindterenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.0550 ha, situat in T39/2 , P1/13,2/13,3/13,4/13 categorie de folosinţă arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată la
sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana



ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Țudețu TOTI

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 64 din 20.12.2021

În temeiul art, 6 alin. (6) din Legeanr. 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 dețin în administrare
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 GOLEA ADRIAN,
CNP/CIF... eee ne eaneee pe ÎNNEGSIRERE ao orare (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.

eee eanaea AM ea exonazg
N ecscene, SNesaEanca Deneesg | NOLEP UI SERVO

eee aaaee „COdul poştal ........eaaanuun, E-Mailcana CEL. anunnanunene+ Oferta de vânzare nr. 64 din 20.12.2021 depusă de
GOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafață de
0.0550 ha, situat in T39/2 , P1/13,2/13,3/13,4/13 categorie de folosință arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată la
sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ștefan Dică Liliana



ANEXA nr, 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI
TIdețul UCI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 55 din 20.12.2021

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 Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şiprivată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă STEFAN ELENA,
CNP/CIF.e eee neeneneea *)nt ÎNTegistrare „cana aaaaueaeee (**)încalitate de preemptor localitatea ....... str.
aia o minca e eee Dee eeDe vurmnurea SC naaasooey Et zone BD ananas,JUEful/sectorulaaa se „codulpoştal..........mmaea, E-Mail „ne ataazareneey

CEL,
eaascesss:+, Oferta de vânzare nr, 55 din 20.122021 depusă de

GOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.0550 ha, situat in T39/2 , P1/4,2/4,3/4,4/4 categorie de folosinţă arabil, la preţul de 13600 (lei), afişatăla sediul/site-
ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana



ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI
ȚUdețul ULI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 55 din 20.12.2021

În temeiul art.6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate în extravilanşi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cumodificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă GOLEA ADRIAN,CNP/CIF carea n e caca e e crasa să *) nr.înregistrare... (**)încalitate de preemptor localitatea ........ste.ausDE etea Be

mmnnncaaa SC, nenea Eta manea AD. „este judeţul/sectorul
e SORT mancat pa „Codulpoştal................, e-mail mennneasesestasate:3

(EL, cascata» Oferta de vânzare nr, 55 din 20.12.2021 depusă de
GOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de
0.0550 ha, situat in T39/2 , P1/4,2/4,3/4,4/4 categorie de folosință arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată la sediul/site-
ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana



ANEXA nr. 1D;

NOTIFICARE PREEMPTORI

ȚIdEȚur OLT

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr, 58 din 20.12.2021

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 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare
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 STEFAN ELENA,
CNP/CIF.. e eee eee en nene eee 2a, ÎREp ÎSDORIE caavccuatemeari (**)încalitate de preemptor localitatea ........ str,

en easeIa n o n astea Vl cprSO sarate Elan Bl acasa, |OEȚU/SECERA

eee tatea „codul poştal ..............-:, Mail „eaneeneaaaaeeseoe
CE eauasesossee: Oferta de vânzare nr. 58 din 20.12.2021 depusă de

GOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de
0.0550 ha, situat in T39/2 , P1/7,2/7,3/7,4/7 categorie de folosință arabil, la prețul de 13600 (lei), afişată la

sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ștefan Dică Liliana



ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Tue TULI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 58 din 20.12.2021

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privatăa statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă GOLEA ADRIAN,
CNP/CIF...e nea aee ce eea eee ase *) nr. înregistrare .......a n caeenreste (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str,

aan aaa Den nnne ne3 DL manea eaea SC antena Ebene Be nana: judeţul/sectorulaaa 3 OUL POŞEAl canaacnaaaaanatey E-Mail eanacanazaeeerta FEL, esesetss+e.: Oferta de vânzare nr, 58 din 20,122021 depusă de
GOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de
0.0550 ha, situat in T39/2 , P1/7,2/7,3/7,4/7 categorie de folosință arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată la
sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ștefan Dică Liliana



ANEXA nr. 1:
NOTIFICARE PREEMPTORI

ŢudeȚur OLT

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 59 din 20.12.2021

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 Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă STEFAN ELENA,
CNP/CIF. eee ee eee en ene neo sne eee

că Aici pinicclIII (**)încalitate de preemptor localitatea ........ str.

Peene sasa Iese e pennastg
Blorscacara SC motataeg Et, aassey BD sesteim:s JUdEțul/sectorul

nenea ea „codulpoştal n nnuneerur3
E-Mail]

caecacacaccoaaceseeg
CEL,

„unauses+++++; Oferta de vânzare nr. 59 din 20.12.2021 depusă de
GOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.0550 ha, situat in T39/2 , P1/8,2/8,3/8,4/8 categorie de folosinţă arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată la
sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana



ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI
Țudețul OLT

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 59 din 20.12.2021

În temeiulart.6 alin. (6) din Legeanr, 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situateîn extravilan şi de modificareaLegii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privatăastatului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu
modificările și completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă GOLEA ADRIAN,
CNP/CIF... eae eee acasee *) nr. înregistrare „iancu (**)încalitate de preemptor localitatea ........ str,aaa sana ME era De

munennrea SC, anatema AD, „ate, ]Udeţul/sectoruleaea ;COdul poştal... cana E-Mailarse BE], „vstaaaasee: Oferta de vânzare nr, 59 din 20,122021 depusă de
GOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafaţă de
0.0550 ha, situat in T39/2 , P1/8,2/8,3/8,4/8 categorie de folosință arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată la
sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Secretar General UAŢPrimar,
Dică LilianaRotea Cătălin Ştefan



ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI
TudsțuTOTI

Registrul de evidență
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 60 din 20.12.2021

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situateîn extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privatăa statului cu destinaţie agricolăşi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă STEFAN ELENA,
CNP/CIF. e aan eee pene eee aaa veasee *),nr înregistrare „men auauaaseauae (**) încalitate de preemptor locaiitaţea aaa str.

Ș CARE & £ Catana Ioa cea eta Dle
arrearas SO anaanarag Ele srasauag Acsazsep UEȚul /SeGtorul

1288 Scâmeenea eeae aaa „Codul poştal ..........unee E-Mailn nannneareaey EL,
saaaeerte+r=, Oferta de vânzarenr, 60 din 20.12.2021 depusă de

GOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafață de
0.0550 ha, situat in T39/2 , P1/9,2/9,3/9,4/9 categorie de folosință arabil, la prețul de 13600 (lei), afişată la
sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Secretar General UATPrimar,
Dică LilianaRotea Cătălin Ștefan



ANEXA nr. 1:
NOTIFICARE PREEMPTORI

Țadețul ULT

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 60 din 20.12.2021

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuride reglementare a vânzării terenurilor agricole
situateîn extravilan şi de modificareaLegii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă GOLEA ADRIAN,
CNP/CIF... nenea eee ens oo eoe eee *)nr. înregistrare „nana eaaaeenaee (**)încalitate de preemptor localitatea ........ str.
PR PDA DI, vesa vc Dlesisisăa SG orare Ele anenaer Ze sasa ]Udeţul/sectorul
e naeeaeaaaesee see ;COdul poştal... C-MBil

aannanaeeaezarey E, erzaaee:e:ș Oferta de vânzare nr, 60 din 20,D22001 depusă de
GOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol sițuat în extravilan, în suprafaţă de
0,0550 ha, situat in T39/2 , P1/9,2/9,3/9,4/9 categorie de folosinţă arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată la
sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Secretar General UATPrimar,
Dică LilianaRotea Cătălin Ștefan



ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI
TudețuTULI

Registrul de evidență
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr, 61 din 20.12.2021

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementarea vânzării terenurilor agricole
situateîn extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare
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 cunoștință STEFAN ELENA,
CNPĂCIE „nasca «n sote es one *)nr. ÎNTEgiStrare „aaa nanaeaaeae (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str.

encore Deea De
amnanoaaa SC, aaaET anume AD. aceea: judeţul/sectorul

aaa ceea „Codul poştal... EMB] aeacaanacanaaarnrep E vasesstseseeş Oferta de vânzare nr, 6] din 20,122021 depusă de
GOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafaţă de
0.0550 ha, situat in T39/2 , P1/10,2/10,3/10,4/10 categorie de folosinţă arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată la
sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ștefan Dică Liliana



ANEXA nr, 1D;

NOTIFICARE PREEMPTORI
TudeŢuTOLI

Registrul de evidenţăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 61 din 20.12.2021

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cumodificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă GOLEA ADRIAN,CNP/CIF,eee saca, *),nr Înregistrare „aaa, (**) încalitatede preemptor localitatea ........ str,aaaDE nana De anna SC, unea, et, remote AD ne. judeţul/sectorul
se cate ERE acre sase » codul poştal mevaneoaseeaneeay E-Mail PL,

mumumuueeeee:, Oferta de vânzare nr. 61 din 20.12.2021 depusă deGOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de0.0550 ha, situat in 'T39/2
» P1/10,2/10,3/10,4/10 categorie de folosinţă arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată lasediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar,
Secretar General UATŢRotea Cătălin Ştefan

Dică Liliana



ANEXA nr. 1D;
NOTIFICARE PREEMPTORI

Județul OI

Registrulde evidenţăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 62 din 20.12.2021

ferenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cumodificările şi completările ulterioare, Prin prezenta se aduce la cunoştinţă STEFAN ELENA,CNP/CIF.ea a aaa, *), nr. înregistrare „cana, (***) încalitatede preemptor localitatea ......,, str,asusEee eeey Danae, SC, meta Cl sasea OD anna, judeţul /sectoruleee aaa ae„codul poștal moontonnaa3 Co MĂ] acacacaaaaaaacaznaa ÎL, santstetmmum:3 Oferta de vânzare nr. 62 din 20.12.2021 depusă deGOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de0.0550 ha, situat in T39/ » P1/11,2/11,3/11,4/11 categorie de folosință arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată la

Primar,
Secretar General UAŢRotea Cătălin Ştefan

Dică Liliana



ANEXA nr. 1D;

NOTIFICARE PREEMPTORI
TudsțuTUTI

Registrul de evidențăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 62 din 20.12.2021

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă GOLEA ADRIAN,CNP/CIF. esua, *),nr. înregistrare „nana, (**) în calitate de preemptor localitatea ,...... str,& BT e ema DE en ms Bl caca SC, temere Emana AD caca judeţul/sectorulaaa ere agite si „codul poştal „eaanastnesennsg E-Mail TEL,
canuaaiaee:, Ofertade Vânzare nr. 62 din 20.12.2091 depusă deGOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de

Primar,
Secretar General UATRotea Cătălin Ştefan

Dică Liliana



ANEXA nr. 1D;
NOTIFICARE PREEMPTORI

Tudețu TOTI

Registrul de evidenţăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr, 63 din 20.12.2021

modificările şi completările ulterioare, prin Prezenta se aduce la cunoştinţă STEFAN ELENA,CNP/CIF.eeeaaa, *)
nr.înregistrare... (**)încalitate de preemptor localitatea ........ str,3 Bine e mretestia Deea Dean SC, terennet9 EL aaaBD aaa judeţul/sectorulSare ERIGIRRĂ unana „codul poştal memesenennnens C-TMBĂLcau neazaaoaep CE,

mammmeee: Oferta de vânzare nr. 63 din 20,12.2021 depusă deGOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de

Primar,
Secretar General UATRotea Cătălin Ştefan

Dică Liliana



ANEXA nr. 1D;

NOTIFICARE PREEMPTORI
ȚudEȚITOTI

Registrulde evidenţăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 63 din 20.12.2021

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă GOLEA ADRIAN,EZNNIPIGIE a e teen șerpi *),nr. înregistrare... aaa, (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str,î îităae e eiaze DE eee DL ana SC, metetenea E, ea AD „+4: judeţul/sectorul
dinar SEPARE 3 Ba»Codul poştal ..............., e-mail mtanneeennetten (EL, uaaene+«-» Oferta de vânzare 1. 63 din 20.12.2021 depusă deGOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de0.0550 ha, situat in T39p

» P1/12,2/12,3/12,4/12 categorie de folosinţă arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată lasediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar,
Secretar General UAŢRotea Cătălin Ştefan

Dică Liliana



ANEXA ar. 1D;
NOTIFICARE PREEMPTORI

Țudețu OCT

Registrul de evidenţăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 65 din 20.12.2021

CNP/CIF, eeeaa, *),ne înregistrare „aaa, (**) încalitate de preemptor localitatea „....... str.SI nezereă 3 33 git Deea aaa Dle
nuaaeea SC, meet Et ana Ap. ase ]udeţul/sectorulenma eee aa aaa „Codul poştal rernnennanertea E-MAIL ananas Cel,

memaaeuse+:» Oferta de vânzaren, 65 din 20.122021 depusă de
GOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.0550 ha, situat in T39/2 , P1/ 14,2/14,3/14,4/14 categorie de folosinţă arabil, la prețul de 13600 (lei), afişată la
sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar,
Secretar Genera] UATRotea Cătălin Ştefan

Dică Liliana



ANEXA ar, 1D.

NOTIFICARE PREEMPTORI
TudețuTOTI

Registrul de evidențăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 65 din 20.12.2021

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă GOLEA ADRIAN,CNP/CIF,. aere eee aaa *),nr înregistrare „aaa, (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str,
mie SEE e ceeaDee na DL aaa, SC, men luneaâD, mesa ]Ueţul/sectorulSEE E n ea Că ta„codul poştal eennenerttenr3 COMBI

aannaaaeoy EC,
mtemmana: Oferta de vânzare ne. 65 din 20.122021 depusă de

GOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de
0.0550 ha, situat in T39p/  P1/14,2/14,3/14,4/14 categorie de folosinţă arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată la
sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt...

Secretar General UAŢ

Primar,

Dică Liliana

Rotea Cătălin Ştefan



ANEXA nr. 1D:;

NOTIFICARE PREEMPTORI
Tudețu TOTI

Registrul de evidenţăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALŞ Nr. 54 din 20.12.2021

terenuri proprietate publică și privatăa statului cu destinaţie agricolăşi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cumodificările—şi completările ulterioare,—prin prezenta se aduce la cunoştinţă UAT BALS,CNP/CIF..eee aaa, *),nr. înregistrare „....aaa, (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str,FARGGERĂ n e-goeÎn ret Danae SC, nana et, sare AP«en: Judeţul /sectorul
TERRA i nameno » codul poştal erevonetaneanr COMBI

anoanacnenaeaeas, (EL,
mmesmmaansem:3 Oferta de vânzare nr. 4 din 20.12.2021 depusă deGOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de0.0518 ha, situat în T39/2 , P1/2,2/2,3/2,4p categorie de folosinţă arabil, la prețul de 12815 (lei), afişată lasediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Ol.

Primar,
Secretar General UAŢEc.Rotea Cătălin Ștefan

Jr. Dică Liliana



ANEXA nr, 1D.

NOTIFICARE PREEMPTORI
TudețurOCI

Registrul de evidențăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALŞ Nr, 54 din 20.12.2021

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă GOLEA ADRIAN,CNP/CIF,e sasea, *)nrînregistrare... aaa, (**)încalitate de preemptor localitatea ........ str.pete A Bit e eaDee ns DL eee SC, mereEl maeea AD, musa ]Udeţul/sectorul
£ sote PRR die vrei az „codul poştal moneennaseneneray Ongi| SEL umuununueee: Oferta de vânzare nr. 54 din 20,122021 depusă de

Primar,
Secretar General UATEc.Rotea Cătălin Ștefan

Jr. Dică Liliana



ANEXA nr. 1D:;

NOTIFICARE PREEMPTORI
TudețuTOLI

Registrui de evidenţăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 56 din 20.12.2021

modificările şi completările ulterioare, Ptin prezenta se aduce la cunoştinţă STEFAN ELENA,CNP/CIF, ee cn saca, *),ar înregistrare „aaa, (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str,< SOBOR E bea Deea De aaa SC, aan€t, masteee3 AD cuo4+. Judeţul /sectorul
E0E%IERă î dance) uit»Codul poștal..............., e-mail mteenrterenatar EL,

aummaaee+, Oferta de vânzare nt. 56 din 20.12.2021 depusă deGOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de0.0550 ha,situat in T39/2
„ P1/5,2/5,3/5,4/5 categorie de folosință arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt .

Primar,
Secretar General UATRotea Cătălin Ştefan

Dică Liliana



ANEXA ur, 1D.

NOTIFICARE PREEMPTORI
Tudețul ULI

Registrul de evidenţăUnitaţea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 55 din 20.12.2021

CNP/CIF. eee casa *) nr. înregistrare „aaa, (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str,a & lite e areeaDanae SC, metreCl aaaAD, aaa judeţul/sectorulaaa neon nn sua „Codul poştal meeotneenenatr MAI]aaa nasa CE],
mttmmammeusa Oferta de vânzare nr.56 din 20,12.2021 depusădeGOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de

0.0550 ha, situatin 1392 , P1/5,2/5,3/5,4/5 categorie de folosinţă arabil, la Preţul de 13600 (lei), afişată la sediul/site-
ul Primăriei Bals, judeţul Olt,

Primar,
Secretar General UATRotea Cătălin Ştefan

Dică Liliana



ANEXA nr. 1D:
NOTIFICARE PREEMPTORI

TudețuTOTI

Registrul de evidenţăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALŞ Nr. 57 din 20.12.2021

modificările şi complețările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă STEFAN ELENA,CNP/CIF.a aaa eee aa, *)nr. înregistrare, „aaa (**)încalitate de preemptor localitatea „....... str,ORBI. + cei,Dee nea DL anna SCaeet, meteor De «nm. judeţul/sectorul
MIRAT my astea it„codul poştal mermotenetenar3 E-MAIL „unu aaaacanaanea EL,

reveteassem:» Oferta de vânzare nr. 57 din 20.12.2021 depusă de

Primar,
Secretar General UATRotea Cătălin Ştefan

Dică Liliana



ANEXA nr, 1D;

NOTIFICARE PREEMPTORI
TudEŢuI ULI

Registrul de evidenţăUnitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALŞ Nr. 57 din 20.12.2021

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cumodificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă GOLEA ADRIAN,CNP/CIF.. ea esa, *),nr înregistrare „aaa, (**) încalitatede preemptor localitatea ........ str,2 Vaii 3 îteeta șiÎn es Bau, SC, menta Ce manaue3 BD sana judeţul/sectorul
SIA EN ne vo ai d. „Codul poştal mtornnearnteta COMBI] „mau aaaaa as, BEL,

wnemmsaree-3 Oferta de vânzare nr. 57 din 20.122021 depusă deGOLEA ADRIAN SI GOLEA ANGELA CARMEN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de0.0550 ha, situat in T39p
» P1/6,2/6,3/6,4/6 categorie de folosinţă arabil, la preţul de 13600 (lei), afişată la sediul/site-

Primar,
Secretar General] UATRotea Cătălin Ștefan

Dică Liliana


