
ANEXAnr. ID:
NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţul ULI |

Registrul de evidență |

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.28 din 12.09.2022

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 privind privatizarea societăţilor ce deţin înadministrare

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 BURLAN PETRE,
CNP/CIF. iei ee eee eeia +) (if. TNEGISITATE sisseciscrioreve: i (**)încalitate de preemptor localitatea ........ str.

Piste re recenta NL...cosceeeigbli iii SC. suit.Ap, |... judeţul/sectorul
Pietei teen ete te ee „codulpoştal..............., E-Mail ......ueiiiiiiie TO, |.iii.iiiii., Oferta de vânzare nr. 28 din 12.09.2022 depusă de

GHIORGHIȘOR EUFROSINA, în calitate de vânzătoare, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de

0,1557 ha, situat in T32, P20/1, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 10.000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei

Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ștefan Dică Liliana
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Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.28 din 12.09.2022 |

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 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 RADU MIHAI,
CNPICLE ss ssrauas » 5 camasa * 5 2 era *),nr. Nregistrare....................... (**)încalitate de preemptor localitatea........ str.

Pietei eter ee N..cioces is bl iiiSC siiciiig&t,iAp... judeţul /sectorulsee teen eee „codul poştal................, e-Mail...TO iai Oferta de vânzare nr. 28 din 12.09.2022 depusă de

GHIORGHIȘOR EUFROSINA, în calitate de vânzătoare, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de

0,1557 ha, situat in T32, P20/1, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 10.000 (lei),afişată la sediul/site-ul Primăriei

Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT

Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana



ANEXA nr. ID:

NOTIFICARE PREEMPTORI

Tudeţiil OLT |

Registrul de evidenţă
j

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.28 din 12.09.2022
3

,iafa ar E norii timaraÎn temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole

situate în extravilan şi de modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare

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

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă BARBU CRISTIAN,

CNP/CIF.iii sees iai | NEÎNTEGISIMITE crvamocenrere (**)încalitate de preemptor localitatea. ....... str.

dora» A 15 [e PRMERARARARARII o) PUTEVEVESAI- 7 AIETETARE - SESTETEAt-1 97 „1... judeţul/sectorul
ant ot coca mania Bl 73 „codul poştal................,e-mail cancan ÎL caiac Oferta de vânzare nr. 28 din 12.09.2022 depusă de

GHIORGHIȘOR EUFROSINA, în calitate de vânzătoare, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de

0,1557 ha, situat in T32, P20/1, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 10.000 (lei), afişatăla sediul/site-ul Primăriei

Bals, județul Olt.

Secretar General UAT

Dică Liliana
Primar,

Rotea Cătălin Ştefan


