
tdeţil OLT

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 85 din 14.12.2022

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

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aducela cunoştinţă SC NEW BV AGRI SRL, CNP/CIF 28847294(),
nr. de înregistrare ooiieieieeseseseseseseeei (%), în calitate de PREEMPTOR, având

domiciliul/reşedința/sediul social/secundar în: localitatea PIELESTI Str. „ooiiilelillolclclcdl AL. cosicesece ,

bl. susecine » SC. sesecia , Et. lili , Ap. coc , judeţul/sectorul Dolj codul poştal ..........iu..u..dă.. , e-mail

Vers tener esa net te ne y
TEL. piciiiieieiiiii i, Oferta de vânzare nr. 85 din data de 14.12.2022, depusă de

DINCĂ ȘTEFAN în calitate de vânzător, prin Ionescu Claudiu-lonut in calitate de imputernicit
conform Procurii speciale nr.1339/30.06.2022, privind terenul agricol situat în extravilan, în

suprafață de 0,8910 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, nr. cadastral 54250, nr. carte funciară 54250,
nr, tarla 39, nr. parcelă 51/2, categoria de folosinţă arabil, la preţul de 19772,00 (lei), afişată la

sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CATALIN ȘTEFAN DICA LILIANA



udeţul ULI
Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.85 din 14.12.2022

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 aducela cunoştinţă VÎLCEANU NICOLAE, CNP/CIF O), ar. *

de înregistrare osessesessesserereenenseseetee (%), în calitate de  PREEMPTOR, având

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea SEE. vorenrac caii îi GE MF. soseceisai „bl.

al » SC. scesery PE. sesseneen AD. cos judeţul/sectorul codul poştal .....misiiiielcdiiiu) e-mail

RR „TEL. ciciieieieseiiuniiy Oferta de vânzare nr. 85 din data de 14.12.2022, depusă de

DINCĂ ȘTEFAN în calitate de vânzător, prin Ionescu Claudiu-lonut in calitate de imputernicit

conform Procurii speciale nr.1339/30.06.2022, privind terenul agricol situat în extravilan, în

suprafaţă de 0,8910 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, nr. cadastral 54250, nr. carte funciară 54250,

nr. tarla 39, nr. parcelă 51/2, categoria de folosinţă arabil, la preţul de 19772,00 (lei), afişată la

sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CATALIN ȘTEFAN DICA LILIANA



Judeţul ULI

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.85 din 14.12.2022

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

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă ŞTEFĂNICĂ ST., CNP/CIF (), nr. de

Înregistrare „.i..uoioieieseieiiiiiie (*), în calitate de PREEMPTOR,având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea SUE ni ia otet MF. sevcccesse »

Dl. siseceee » SC. vooiseii » ef. ice „ap.

evtseeee , judeţul/sectorul codul. pâştăl .......ssxs<x; E-IMBU smmaeorney ÎL, someri
Oferta de vânzare nr. 85 din data de 14.12.2022, depusă de DINCĂ ȘTEFAN încalitate de vânzător,

prin lonescu Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale
nr.1339/30.06.2022, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,8910 (ha),

reprezentând cota-parte 1/1, nr. cadastral 54250, nr. carte funciară 54250,nr. tarla 39,nr. parcelă
51/2, categoria de folosinţă arabil, la preţul de 19772,00 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei

Balş, judeţul Olt..

Primar, Secretar general,
ROTEA CATALIN ȘTEFAN DICA LILIANA



udeţul ULI

Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.85 din 14.12.2022

NOTIFICARE PREEMPTORI

În temeiulart. 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

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă VÎLCEANU NICOLAE, CNP/CIF 0), nr.

de ÎMBPISTMB acrmecarorcrrasi (“), în calitate de PREEMPTOR, având

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea STI. sosiseeeeeveiitennnă MI. sosseseea „bl.a » SC. siseieiiy ESL ciinii A. i... judeţul/sectorul codul poştal ...................., e-mailii a PE „tel. cociciciiiiiiii, Oferta de vânzare nr. 85 din data de 14.12.2022, depusă de

DINCĂ ȘTEFAN în calitate de vânzător, prin Ionescu Claudiu-lonutin calitate de imputernicit
conform Procurii speciale nr.1339/30.06.2022, privind terenul agricol situat în extravilan, în

suprafaţă de 0,8910 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, nr. cadastral 54250,nr. carte funciară 54250,

nr. tarla 39, nr. parcelă 51/2, categoria de folosinţă arabil, la preţul de 19772,00 (lei), afişată la

sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CATALIN ȘTEFAN DICA LILIANA


