
ANEXAnr. 1D;

NOTIFICARE PREEMPTORI

TudeŢur ULCT

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.17 din 02.06.2022

LL i

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 publicăşi privată a statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă STANCIU ION,
CNP/CIF..i eee eee i sie viii *),nr. înregistrare .................... (**)încalitate de preemptor localitatea ...,.... Str.
Pest sein ina BF.....3i o sesbl clei SC, ciniians Ct, |...Ap.i, județul/sectorulN 3 SIE DE RE SR„codul poştal ..............., &-MALl

......caocinaeen Ol. ou.Oferta de vânzarenr. 17 din 02062022 depusă de
PĂTRU MARIANSI PĂTRU GEORGETA, în calitate de vânzători, prin Ionescu Claudiu Ionut, in calitate de
mandatar conform Procurii nr. 482/08.03.2022, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 1,7420 ha,
situat in T39, P56, categorie de folosință arabil, la prețul de 28.449 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals,
judeţul Olt.

Secretar General UATPrimar,
Dică LilianaRotea Cătălin Ștefan



ANEXA nr. ID;

NOTIFICARE PREEMPTORI
Judeţul UL

Registrul de evidență
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS pe din 02.06.2022

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 Legii nr.268/2001 privindprivatizarea societăţilor ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şiprivată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă PANTELIMON VASILE,
CNPAEIE sasi iu e o revanșa EREI *),nr. ÎNFegiSTrare .......iuisiiecinanoe (**)încalitatede preemptor localitatea ........ str.
SR 3 î DER os ÎN» cor cesare E luareaEl sansși ......... judeţul/sectorul
EA Bin va x vara„codul poştal..............., S-MAil ...ureciisincaeis TOiii...Oferta de vânzare nr. 17 din 02.06.2022 depusă de
PĂTRU MARIAN SI PĂTRU GEORGETA, în calitate de vânzători, prin Ionescu Claudiu Ionut, in calitate de
mandatar conform Procurii nr. 482/08.03.2022, privind terenul agricolsituat în extravilan, în suprafață de 1,7420 ha,
situat in T39, P56, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 28.449 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals,
judeţul Olt,

Primar, Secretar General UAT
Dică LilianaRotea Cătălin Ştefan



ANEXAnr. ID;
NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţul ULT

Registrul de evidență
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.17 din 02.06.2022

|aja tanÎn temeiul art. 6 alin, (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricolesituate înextravilan şi demodificare a Legiinr.268/2001 privindprivatizarea societăților ce dețin în administrareterenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cumodificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă SC NEW BV AGRI SRL,CNPEIE anaats » nenea» 6casa *),nr. Înregistrare .................... (**)încalitate de preemptor localitatea ........ Str.Peae eaa NE, era se atog Ulercszraita Enea,AD.i județul/sectorul
PE eeee ne „codul poştal................, e-mail santemDO, sie, Oferta de vânzare nr. 17 din 02.06.2022 depusă dePĂTRU MARIANSI PĂTRU GEORGETA, în calitate de vânzători, prin Ionescu Claudiu Ionut, in calitate demandatar conform Procurii nr, 4182/08.03.2022, privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafață de 1,7420 ha,situat in T39, P56, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 28.449 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals,judeţul Olt.

Primar, Secretar General UATRotea Cătălin Ştefan Dică Liliana


