
NOTIFICARE PREEMPTORI

ANEXAnr. 1D:

Tadețur ULT

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS
Registrul de evidenţă

Nr.7 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 aL egiinr.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 PANTELIMON MARIN,
CNP/CIF..... cei ces se e erei X ) NE ÎAMMEISIMATE5 cca civic (**)încalitate de preemptor localitatea ........ str.
ESESEEEUESERENTI DE. .oos ces eergbl, ceneeiay SC. cesenrig SE, viii isp.i] judeţul/sectorul

Lines te state t ate aa „codul poştal ................, e-mail .............+-+++13
Tel. ............., Oferta de vânzare nr. 7 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 2 ha,situat in T29, P16, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 201.850 (lei), afişată la sediul/site-ul

Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar,
Rotea Cătălin Ştefan

Secretar General UAT
Dică Liliana



NOTIFICARE PREEMPTORI

ANEXA nr. ID:

TudețuT ULT

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS
Registrul de evidenţă

Nr.7 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 societăților ce deţin în administrare
terenuri proprietate publicăşi privată a statului cu destinaţie agricolăşi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă BONDOC NICOLAE,
CNPACIE 35 e: cacases 5 1 catre 1 2 vaFt. TANC ISITATE sucorcorrormarro: (**)încalitatede preemptor localitatea........ str.

Pesti iai tineDao » = 10 [lavanda cca lo ses| UGEU sectorul
ana arta sate cot 3 54„codul poştal................, e-Mail .............uueș TOl. ui...Oferta de vânzare nr. 7 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 2 ha,situat in T29, P16, categorie de folosință arabil, la preţul de 201.850 (lei), afişată la sediul/site-ul

Primăriei Bals, județul Olt.

Primar,
Rotea Cătălin Ştefan

Secretar General UAT
Dică Liliana


