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Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 1 din 10.01.2023

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 și de modificare a Legii nr, 268/2001 privind
privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privatăa statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aducela cunoştinţă TRUȘCĂ ELENA, CNP/CIF (*), nr. de înregistrare
„nenea anna ananas (), în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea „str... aaa NE, eee „bl. ceea „SC. uuusuaee „et. eee. ș Ela aere ,

judeţul/sectorul , codul poştal ......ueeeeee , E-Mail „eee „Tel. nenea „ Oferta de
vânzare nr. | din data de 10.01.2023, depusă de TURCITU ILIE în calitate de vânzător, privind
terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,2400 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, nr.
cadastral 53896, nr. carte funciară 53896,nr. tarla 16/1, nr. parcelă 3, categoria de folosinţăarabil,
la preţul de 20000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN DICĂ LILIANA
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Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 1 din 10.01.2023

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 publicăşi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aducela cunoştinţă PREDA ADELA, CNP/CIF (*), nr. de înregistrare
mana emananana (”), în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea „str... NE, ceeeaeease bl. eee, ISC: zeus „Et. eee. „Ap. amane ,
judeţul/sectorul , codul poştal ....eueeeeeeeeeeeee , E-Mail „esse eneeeeeeane 3

TEL, azataăeonanere ea seenee „, Oferta de
vânzare nr. | din data de 10.01.2023, depusă de TURCITU ILIE în calitate de vânzător, privind
terenul agricolsituat în extravilan, în suprafață de 0,2400 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, nr.
cadastral 53896, nr.carte funciară 53896,nr. tarla 16/1, nr. parcelă3, categoria de folosinţă arabil,
la preţul de 20000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN DICĂ LILIANA


