
ANEXA nr. 1:
NOTIFICARE PREEMPTORI

TadEȚuT ULT

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS
Registrul de evidență

Nr.9 din 16.02.2022

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

situate înextravilan şi de modificare aLegii nr.268/2001 privindprivatizarea societăţilor ce deţin în administrare

terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă PĂTRU DUMITRU,
CNP/CIF....eeici eee seiseissi teioieei *),nr.Înregistrare .........a.. iului (**)încalitatede preemptor localitatea........ str.

Pietre nete ee cae BME..os ce ces crash, cesininig SC. sesienig CE, sie is AD.ii] judeţul/sectorul
Presente ste nt e en ee „codul poştal ................, &-MAIl ........uccsccceresz Îl. .......-..-., Oferta de vânzare nr. 9 din 16.02.2022 depusă de

BUTOI ION-BOBY SI BUTOI MIHAELA-FILICA, privindterenul agricol situat înextravilan, în suprafață de 1 ha,
situat in T75/7, P69, categorie de folosință arabil, la preţul de 15.000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals,

judeţul Olt.

Primar,
Rotea Cătălin Ştefan

Secretar General UAT
Dică Liliana



ANEXA nr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

TudEŢUT ULT

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.9 din 16.02.2022

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

situate înextravilan şi de modificare aLegii nr.268/2001 privindprivatizarea 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 STANCIU CONSTANTIN,
CEI IEEE: sa soma 6 2 £ REOAe  £ SEE *),nr. înregistrare ...................... (**)încalitatede preemptor localitatea........ str.

5 5 Bă + 7 Ca Neo * + caen Dlcars Sl coacere ŢEe cscrenș [UEILsectorul
MESUESEETEUEEUESEEUEE „codul poştal ................> Mail .....oreissssenanis

TEL. ui... , Oferta de vânzare nr. 9 din 16.02.2022 depusă de

BUTOI ION-BOBY SI BUTOI MIHAELA-FILICA, privindterenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 1 ha,
situat in T75/7, P69, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 15.000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals,

judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Dică LilianaRotea Cătălin Ştefan


