
Judeţul ULI

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 86 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 SC NEW BV AGRI SRL, CNP/CIF 28847294('),

if, dE ÎNEGIEMMNA  sscccccraecazcazureare (“), în calitate de PREEMPTOR, având

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea PIELESTI Str. ...ooiiiilililllld i IE, rcmroaciti :

bl. sie , SC, sooiiiie ED asia 5 Bf crverar , judeţul/sectorul Dolj codul poştal .......o.ioiuiuioi. , e-mail

eatEES sent nn ș
Tel. siiiiiei, Oferta de vânzare nr. 86 din data de 14.12.2022, depusă de

PĂTRU MARIAN SI PĂTRU GEORGETA în calitate de vânzători, prin Ionescu Claudiu-lonut in

calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.482/08.08.2022, privind terenul agricolsituat
în extravilan, în suprafaţă de 0,0680 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, nr. cadastral 52967, nr. carte
funciară 52967, nr. tarla 39/1, nr. parcelă 56, categoria de folosinţă arabil, la preţul de 1111,00

(lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CATALIN ȘTEFAN DICA LILIANA
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Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.86 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 aduce la cunoştinţă STANCIU ION, CNP/CIF (), nr. de

ÎNregiSTrare „.irsissmesesrsseiasronseeseă (**), în calitate de PREEMPTOR,având domiciliul/reşedinţa/sediul

social/secundar în: localitatea SIC, resrnsrornovermertiii . socccicece ș
Dl. sicicece » Bi comcerea „Et. iiiiccei „ap.

st , judeţul/sectorul codul poştal .........oidodod.....ț SiM vomzorerarsevereă ÎE lia „saroaroreTA
>

Oferta de vânzare nr. 86 din data de 14.12.2022, depusă de PATRU MARIAN SI PĂTRU

GEORGETA în calitate de vânzători, prin Ionescu Claudiu-lonut in calitate de imputernicit

conform Procurii speciale nr.482/08.08.2022, privind terenul agricol situat în extravilan, în

suprafață de 0,0680 (ha), reprezentând cota-parte 1, nr. cadastral 52967, nr. carte funciară 52967,

nr. tarla 39/1, nr. parcelă 56, categoria de folosinţă arabil, la preţul de 1111,00 (lei), afişată la

sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CATALIN ȘTEFAN DICA LILIANA
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Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.86 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 aduce la cunoştinţă STANCIU ION, CNP/CIF (), nr. de

TNPEDISIMANE arocurcomertcorcr (*"), în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediul

social/secundar în: localitatea SUE, amait ML. cosssecer ş bl. sosesc „ISO averea „Et icciiiie „ap.

eronate , judeţul/sectorul codul poştal ...................., E-Mail pusciciieceiiceteteni tel, poriicecciiieiiiaaeee

Oferta de vânzare nr. 86 din data de 14.12.2022, depusă de PĂTRU MARIAN SI PĂTRU

GEORGETA în calitate de vânzători, prin Ionescu Claudiu-lonut in calitate de imputernicit

conform Procurii speciale nr.482/08.08.2022, privind terenul agricol situat în extravilan, în

suprafață de 0,0680 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, nr. cadastral 52967, nr. carte funciară 52967,

nr. tarla 39/1, nr. parcelă 56, categoria de folosinţă arabil, la preţul de 1111,00 (lei), afişată la

sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CATALIN ȘTEFAN DICA LILIANA



Judeţul ULI
Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr.86 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 PANTELIMON V., CNP/CIF (), nr. de

Înregistrare „...iiiiiiieieeieoiiciiivieie (**), în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea SE, aer cvcacaniili N. sicccisece Dl. sucisccce » SC. „ucise >

EL lecnciaes „ap.a , judeţul/sectorul codul poştal ..........cesec+0s0e] PMBIl Pesesesisrenseeneetea TOI, deniciiisesietestesiee

Oferta de vânzare nr. 86 din data de 14.12.2022, depusă de PĂTRU MARIAN SI PĂTRU

GEORGETA în calitate de vânzători, prin Ionescu Claudiu-lonut in calitate de imputernicit
conform Procurii speciale nr.482/08.08.2022, privind terenul agricol situat în extravilan, în

suprafață de 0,0680 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, nr. cadastral 52967, nr. carte funciară 52967,

nr. tarla 39/1, nr. parcelă 56, categoria de folosință arabil, la preţul de 1111,00 (lei), afişată la

sediul/site-ul Primăriei Balș, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CATALIN ȘTEFAN DICĂ LILIANA


