
ANEXA nr. ID:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţul ULT

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 18 din 07.06.2022

|

|

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 societăților 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 SC ALUNU SRL,
CNP/CIF.....l iesise seeses *),nr. înregistrare................iu. (**)încalitatede preemptor localitatea........ Str,

Penes e save ve tati BE,es coeone stgcrinaOaieEl oonnnsfr. judeţul sectorulDe istet eee „codulpoştal..............., &-MBil ......arcuO, i...Oferta de vânzarenr. 18 din 07.06.2022 depusă de
MANICEA ELENA,privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,0963 ha, situat in T40/6 , P12,
categorie de folosință arabil, la preţul de 49000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Dică LilianaRotea Cătălin Ştefan



ANEXAnr. 1D:
NOTIFICARE PREEMPTORI

Tudețul ULT

Registrul de evidenţă

Nr. 46 din 31.08.2021Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate înextravilan şi demodificare 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 CHIRITOIU CORNEL,
CNPCE a satoscras 5 a aaa tă îi Făt *),nr. Înregistrare... ......smcseimase (**)încalitate de preemptor localitatea........ str.

Piete eta MIE. ones es reia b ,iuiniiiySC, linii E, iiBD, ii judeţul/sectorul
Prietenie tente ea „codulpoştal................, e-Mail...................; Tel. ............., Oferta de vânzarenr. 18 din 07.06.2022 depusă de
MANICEA ELENA,privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,0963 ha,situat in T40/6 , P12,
categorie de folosinţă arabil, la preţul de 49000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana


