
TudcțuT OLT

Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.46 din 25.11.2022

NOTIFICARE PREEMPTORI

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a
vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinație agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă DABU CONSTANTIN, CNP/CIF (), nr. de

Înregistrare „.o.oioiiiosisiieieiseeenenea (“), în calitate de PREEMPTOR,având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea ........ STI. poceiiiisssaneeveeee MT. suceceei „Dl, soi » SC. vosiiiee „Et. ici „ap.
veverenve , judeţul/sectorul ........,codul poştal ...................., E-Mail suciiciciiiieiieieiieg TOI, deisicisiiiieiieetee

Oferta de vânzare nr. 46 din data de 25.11.2022, depusă de STROESCU EMANUEL SI STROESCU

ALINA- CERACELA în calitate 'de vânzători, prin Ciocîrlan Mioara in calitate de imputernicit
conform Procurii speciale nr.3492/22.11.2022, privind terenul agricol situat în extravilan, în

suprafaţă de 0,1502 (ha), reprezentând cota-parte 1, nr. cadastral 51428, nr. carte funciară 51428,
nr. tarla 32, nr. parcelă 25/3, 26, categoria de folosinţă arabil si vie, la preţul de 5900 (lei), afişată
la sediul/site-ul Primăriei Balş, județul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CATALIN ȘTEFAN DICAȚTILIANA



Tadețul OLT

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.46 din 25.11.2022

NOTIFICARE PREEMPTORI

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a
vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publicăşi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă BURLAN DUMITRU, CNP/CIF (), nr. de

Înregistrare „...ioiiiieieeieiseneiiene (), în calitate de PREEMPTOR,având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea ........ SEF. poceiiistsaeecev eta MT. soceiiiiaa „bl. succci »

SC. „ooiisui » Et. licee „ap.
ecvsena , judeţul/sectorul ........,codul poştal ...................., E-Mail „iciiiiisieiisiesieiey TO, sesisieieesetiiseetve

Oferta de vânzare nr. 46 din data de 25.11.2022, depusă de STROESCU EMANUEL SI STROESCU

ALINA- CERACELA în calitate de vânzători, prin Ciocîrlan Mioara in calitate de imputernicit
conform Procurii speciale nr.3492/22.11.2022, privind terenul agricol situat în extravilan, în
suprafaţă de 0,1502 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, nr. cadastral 51428, nr. carte funciară 51428,
nr. tarla 32, nr. parcelă 25/3, 26, categoria de folosinţă arabil si vie, la preţul de 5900 (lei), afişată
la sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CATALIN ȘTEFAN DICX/LILIANA

— £


