
NOTIFICARE PREEMPTORI

ANEXAnr. 1D:

Tadeu UCI

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS
Registrul de evidență

Nr.8 din 14.02.2022

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

situate înextravilan şi de modificarea Legiinr.268/2001 privindprivatizarea societăţilor ce deţin 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 BACANU ION,

CONP/CIP ui ca c cast sa 5 coama4 *),nr.înregistrare ...................... (**)încalitate de preemptor localitatea........ str.

Deere t este inna NE, o onocerig DlcainiSC. iesesing CE, eeAD.i judeţul /sectorul

Pietei tentat rea „codul poştal ................, &-MAil ......00ccccnene FO. ua... Oferta de vânzare nr. 8 din 14.02.2022 depusă de

CĂRĂMIZARU CĂTĂLIN-MIHAI SI CĂRĂMIZARU GEORGETA-MĂDĂLINA prin COSTACHE

MARUSEA, in calitate de imputernicit cu procura nr. 158/28.01.2022, privind terenul agricolsituat în extravilan,în
suprafață de 1,65 ha,situat in T30, PT, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 29.150 (lei), afişată la sediul/site-ul

Primăriei Bals, județulOlt.

Primar,
Rotea Cătălin Ștefan

Secretar General UAT
Dică Liliana



ANEXA nr. 1D;

NOTIFICARE PREEMPTORI

TOdEŢUT ULT

Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.8 din 14.02.2022

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

situate înextravilan şi demodificare aLegiinr.268/2001 privindprivatizarea societăţilor ce deţin în administrare

terenuri proprietate publică şiprivată a statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă TORA GHEORGHE,

CNBC isi ss «5 coreean 5 3 * Cont *)nr. ÎNregiSTIATE.....cicscisazriurzzcae (**)încalitate de preemptor localitatea ........ str.

Desi sete e vene M.ooooeo oras sicieniag SC ciciiinag St.iiAp. județul /sectorul
MUESUESESUEEEEUEUEREE „codul poştal ................> &-MBÂl „roraeciccericcneg ÎL coivisnieacy Oferta de vânzare nr. 8 din 14.02.2022 depusă de

CĂRĂMIZARU CĂTĂLIN-MIHAI SI CĂRĂMIZARU GEORGETA-MĂDĂLINA prin COSTACHE

MARUSEA, in calitate de imputernicit cu procura nr. 158/28.01.2022, privind terenul agricolsituat în extravilan, în

suprafață de 1,65 ha,situat in T30, P7, categorie de folosință arabil, la preţul de 29.150 (lei), afişată la sediul/site-ul

Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT

Rotea Cătălin Ștefan Dică Liliana


