
ANEXAnr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţul ULI

Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr,22 din 17.08.2022

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legeanr. 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 şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă GAGIU FLOREA,
CNP/CIF... elicei se ee ie ve vi *),nr. înregistrare ...............o.snuue (**)încalitatede preemptor localitatea........ str.

Pina ee rare ME. oiee ee niisbl ii...SC...)6...0... judeţul /sectorul
Pites est tt nete ela „codulpoştal................, E-Mail ...............ra.uy fel. ............., Oferta de vânzare nr. 22 din 17.08.2022 depusăde
GAMAN CONSTANTIN SI GAMAN MIHAI DORIAN,în calitate de vânzători, prin TANASIE FLORIN-
SILVIU, in calitate de imputernicit conform Procurii nr. 1531/28.07.2022, privind terenul agricol situat în

extravilan, în suprafață de 0,7516 ha, situat in T44, P11,11/1, categorie de folosință pasune,la preţul de 20.000 (lei),

afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ștefan Dică Liliana



ANEXAnr. 1D:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţul ULT

Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.22 din 17.08.2022

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 destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă POPA CONSTANTINA,
CNP/CIF.....oiee eee eee eee ce eine *),nr.înregiStrare...................... (**)încalitate de preemptor localitatea........ Str.

aaa fE, irosesc, iii) SC. siuiuiig&t, iA. judeţul/sectorulPiese sete seen ceea „codul poştal................,e-mail...................*el.............., Oferta de vânzare nr. 22 din 17.08.2022 depusă de
GAMAN CONSTANTIN SI GAMAN MIHAI DORIAN,în calitate de vânzători, prin TANASIE FLORIN-
SILVIU, in calitate de imputernicit conform Procurii nr. 1531/28.07.2022, privind terenul agricol situat în

extravilan, în suprafaţă de 0,7516 ha, situat in T44, P11,11/1, categorie de folosinţă pasune, la preţul de 20.000 (lei),

afişată la sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana


