
ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Tudețul OLT

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.2 din 11.01.2022

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 societățilorce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificărileşi completărileulterioare, prinprezentaseaduce lacunoştință SC OPTIM COUNTRY SERVICES
SRL, CNP/CIF..eee eee neeese *),nr, înregistrate: seaca (**) în calitate de preemptor localitatea

as SI remi n ecaone alle  encenteg Dosrozas SOoaeecu f0laazaag îlDa mmaeece=a ŢII GŢUsectorul

nenea ses„codul poştal .............+«+3 EMAilce uueacceanenrrres
CEL

eesaeaseece:, Oferta de vânzare nr. 2 din 11.01.2022 depusă de
ZAMFIR MIHALACHE, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 1,26 ha, situat in T56, P6/1,
categorie de folosinţă arabil, la preţul de 30.000 (lei), afişatăla sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ștefan Dică Liliana



ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţul ULI

Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Ne.2 din 11.01.2022

În temeiul art. 6 alin.(6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuride reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate în extravilanşi de modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare
terenuri proprietate pubiică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezența se aduce la cunoştinţă ZAMFIR FLOREA,
(URCE, n n voazamasaeae 3 ca aeacneaea S s aaa *) nr înregistrare... anarouaeea (**)încalitate de preemptor localitatea ........ str.

aa aeaesutae Tfeorezesca 4 neg lesaSO eee Elcaseenag Be eee|UEȚII/sectorul

eee eee euoe see „codulpoştal ..........neeeeş E-Mail mmneaneeenerseeeg
EEL

aauunee2e+++ Oferta de vânzarenr.2 din 11.01.2022 depusă de
ZAMFIR MIHALACHE, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 1,26 ha, situat in T56, P6/1,
categorie de folosinţă arabil, la preţul de 30.000 (lei), afișată la sediul/site-ui Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana



ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

TUdEȚI UCI
Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.2 din 11.01.2022

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

situate înextravilan şi de modificareaLegii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce dețin în administrare

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă ZAMFIR DUMITRU,
CNP/CIF...e nene ene eee nea saneee *) nr. înregistrare „nn neaeaeaeee (**) încalitate de preemptor localitatea ........ str,

eee ee aaa DE, eee ee e ea Dle aceata SC enereueea Ele ancseee3 AD eee: Judeţul /sectorul

ae eneuneee „COdul pOŞtal„mmmaan E-Mail „m aaaaaanenep
CEL. seamana: Oferta de vânzare nr. 2 din 11.01.2022 depusă de

ZAMFIR MIHALACHE, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 1,26 ha, situat in TS56, P6/1,

categorie de folosinţă arabil, la prețul de 30.000 (lei), afişatăla sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţulOlt.

Secretar General UATPrimar,
Dică LilianaRotea Cătălin Ştefan


