
ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Județul ULI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.5 din 13.01.2022

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementarea vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan şi demodificare aLegii nr,268/2001 privind privatizarea societățilorce 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 DINCA CONSTANTIN,
CNP/CIF..eee eee eee eecaee *)nr, înregistrare...cane (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str,
ceea ese NE eee eeteg De oneeeoeeg SCe aoceeaeey Et auaeoeey AD aces:Judeţul/sectorul

mea neeeneeaeeaeea „codulpoştal „e-mail „tel, > Oferta de vânzarenr. 5 din 13.01.2022 depusă de
STOICULESCU MIHAITA GABRIEL SI STOICULESCU DANIELA VALENTINA, privind terenulagricol
situat în extravilan, în suprafaţă de 0,75 ha, situat in T1/1, P8, categorie de folosință arabil, la preţul de 10.000 (lei),
afișată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana
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În temeiulart. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 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 publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă și înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenţa se aduce la cunoştinţă IRIMIA GHEORGHE,
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„mncnnnunaranenereeg

CEL, aaeereree+ Oferta de vânzare nr. 5 din 13.01.2022 depusă de

STOICULESCU MIHAITA GABRIEL SI STOICULESCU DANIELA VALENTINA, privind terenul agricol
situatîn extravilan, în suprafaţă de 0,75 ha, situat in T1/1, P8, categoriede folosinţă arabil, la preţul de 10.000 (lei),

afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secreţar General UAT
Rotea Cătălin Stefan Dică Liliana


