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|

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.16 din 10.05.2022

În temeiul art. 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 privindprivatizarea societăților ce deţin înadministrare

terenuri proprietate publicăşi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă IACOB MARIA,

CNP/CIF.....coeaire ae e căiie £ 6 *),nr. Înregistrare ...........i.mmedsuud. (**)încalitatede preemptor localitatea ........ str.

Dea e sean tn vae TIE, covcoeoe rosia SO vsosnaaș Ele roareş ŢI: „1. judeţul/sectorul
Pasat itatat eat„codul poştal ............. E-MAILveraTO,aOferta de vânzare nr. 16 din 10.05.2022 depusă de

ALBU MARINEL, în calitate de vânzător, prin Albu Viorica, in calitate de imputernicit conform Procurii nr.

648/09.05.2022, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,6 ha, situat în TT5, P13, categorie de

folosinţă arabil, la preţul de 50.000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT

Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana



ANEXA nr. ID:

NOTIFICARE PREEMPTORI

TadețuT OLT

Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.16 din 10.05.2022
|

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

situate în extravilan şi demodificare aLegiinr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin înadministrare

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 IONESCU MARIN,

alUP lea. oa 4FRAIERII *),nr. ÎNregiStTATE ............ ra... (**)încalitatede preemptor localitatea ........ str.

dac 5tt DE. cos seeosig bl siscesia SC. vensenniPt, |BD.i judeţul /sectorul

rr sarmeE AIE „codul poştal ............ 11) EMA uoeieniraneeg TE aia, Oferta de vânzarenr. 16 din 10.05.2022 depusă de

ALBU MARINEL, în calitate de vânzător, prin Albu Viorica, in calitate de imputernicit conform Procurii nr,

648/09.05.2022, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,6 ha, situat in T75, P13, categorie de

folosință arabil, la preţul de 50.000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Secretar General UATPrimar,
Dică LilianaRotea Cătălin Ștefan


