
ANEXA nr. 1:
NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţul ULI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.26 din 07.09.2022

În temeiul art.6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate înextravilan şi demodificare aLegiinr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificărileşicompletărileulterioare, prinprezentaseaduce lacunoştinţă GEORGESCU IONUȚ-ALEXANDRU,
CNP/CIF.. lies eiese eee AIE TIMER ITNANE recrearea (**)încalitatede preemptor localitatea........ Str.

Drive tane Iisus 5 £ arenaDle ccarearaz Ba instEnna con lene jUEțUlsEStorul
Peter e teen te ana „codulpoştal................,e-mail..................., tel. ............, Oferta de vânzare nr. 26 din 07.09.2022 depusăde
MANDA GEORGETA-IULIANA SI STANCU ION, în calitate de vânzători, privind terenul agricol situat în
extravilan, în suprafață de 0,9066 ha, situat in T7, P12, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 7.500 (lei), afişată la
sediul/site-ul Primăriei Bals, județul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana
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În temeiulart. 6 alin. (6) din Legeanr. 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 şi privată a statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă ALBĂSTROIU DUMITRA,
CNP/CIF.. iei see eee eee e *),nr. înregistrare...................... (**)încalitatede preemptor localitatea........ str.

Desi eaeeneae BE. oeises e ieisbliiiSC.iii.Ap...judeţul /sectorulPesta Esente aa „codulpoştal................,e-mail...................,tel. ............., Oferta de vânzare nr. 26 din 07.09.2022 depusă de
MANDA GEORGETA-IULIANA SI STANCU ION, în calitate de vânzători, privind terenul agricolsituat în
extravilan, în suprafață de 0,9066 ha,situat in T7, P12, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 7.500 (lei), afişată la
sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ștefan Dică Liliana
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În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 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 publicăşi privată a statului cu destinație agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă ANDREI LST. MARIN,
CNP/CIF.. ile eee ese see eee *),nr. înregiStrare...................... (**)încalitatede preemptor localitatea........str.
ESEUEEEUEIUEE BE... sosise serg iiiniigSC, siiiiig€t.1... judeţul /sectorulDeere eee „codul poştal................, e-mail .........rscssse0noy HE. ............., Oferta de vânzare nr. 26 din 07.09.2022 depusă de
MANDA GEORGETA-IULIANA SI STANCU ION, în calitate de vânzători, privind terenul agricolsituat în
extravilan, în suprafață de 0,9066 ha, situat in T7, P12, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 7.500 (lei), afişată la
sediul/site-ul Primăriei Bals, judeţul Olt.

Primar, Secretar General UAT
Rotea Cătălin Ştefan Dică Liliana


