
Judeţul ULI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 4 din 01.02.2023

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 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 înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă POPA ELENA MIHAELA, CNP/CIF (*), nr. de
înregistrare ...... cecene eee (**), în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea „str. i.e aaeaeee TIT coace 3 Di cazac „ S&i scana ș El; cuaaacaa In RR ,

judeţul/sectorul , codul poştal ....ueeeenee eee , SERAL coearca aaaeeaaa ca ș Ela aesseceaaaea caca aaa „ Oferta de
vânzare nr. 4 din data de 01.02.2023, depusă de MASIAN LUCIA SI MARIN CONSTANTIN în
calitate de vânzători, prin imputernicit Popa Elena Mihaela, conform procurii nr.406/01.04.2021,
privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,2000 (ha),reprezentând cota-parte 1/1,
nr. cadastral 54052, nr. carte funciară 54052, nr. tarla 35/1, nr. parcelă 50, categoria de folosinţă
arabil, la preţul de 1000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN DICĂ LILIANA



Judeţul ULI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 4 din 01.02.2023

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 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 LUȚAN ANASTASIA, CNP/CIF (*), nr. de
înregistrare „mean eeenene ae eneeneeee (*), în calitate de PREEMPTOR,având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea „str.„eee eneeaeaseee DN, citata cra „bl. eee. „SC. saca. Et. eee, „Ap. unea ,

judeţul/sectorul , codul poştal eee , E-Mail „mean neneTel. cm „ Oferta de
vânzare nr. 4 din data de 01.02.2023, depusă de MASIAN LUCIA SI MARIN CONSTANTIN în
calitate de vânzători, prin imputernicit Popa Elena Mihaela, conform procurii nr.406/01.04.2021,
privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafaţă de 0,2000 (ha), reprezentând cota-parte 1/1,
nr. cadastral 54052, nr. carte funciară 54052, nr. tarla 35/1, nr. parcelă 50, categoria de folosință
arabil,la preţul de 1000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balș, judeţulOlt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN DICĂ LILIANA



Judeţul ULI

Registrul de evidență
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 4 din 01.02.2023

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 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 VOICU D.GHEORGHE, CNP/CIF (*), nr. de
înregistrare .......e unea ceeace (“*), în calitate de PREEMPTOR,având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea „str. .....mceae NE. eeebl. ceccar ISC ca aaa 3 50, caca caca „Ap. enma ,

judeţul/sectorul , codul poştal .......ueueeueeeeee. „E-Mail „eee eneeeceeaeeeTel, cecene eeneeeeeaee „ Oferta de
vânzare nr. 4 din data de 01.02.2023, depusă de MASIAN LUCIA SI MARIN CONSTANTIN în
calitate de vânzători, prin imputernicit Popa Elena Mihaela, conform procurii nr.406/01.04.2021,
privind terenul agricolsituat în extravilan, în suprafaţă de 0,2000 (ha),reprezentând cota-parte 1/1,
nr. cadastral 54052, nr. carte funciară 54052, nr. tarla 35/1, nr. parcelă 50, categoria de folosință
arabil, la preţul de 1000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balș, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN DICĂ LILIANA



Judeţul ULI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 3 din 01.02.2023

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 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 POPA ELENA MIHAELA, CNP/CIF (*), nr. de
înregistrare .....me eee eeenenenaene (), în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea „str. „cea nneeee Tia meaDL. eee, „SC. seesEt. mei, AD. manei ,
judeţul/sectorul , codul poştal ......esceee ceea , E-Mail „esse eeeenoeeTel. ceea eeeneeeeee , Oferta de
vânzare nr. 3 din data de 01.02.2023, depusă de MASIAN LUCIA SI MARIN CONSTANTIN în
calitate de vânzători, prin imputernicit Popa Elena Mihaela, conform procurii nr.406/01.04.2021,
privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,1141 (ha), nr. cadastral 53997, nr.
carte funciară 53997, nr. tarla 76,nr. parcelă 44, reprezentând cota-parte 1/1, categoria de folosință
arabil, la preţul de 1000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN DICĂ LILIANA



ȚudețuOLT

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 3 din 01.02.2023

NOTIFICARE PREEMPTORI
În temeiul art. 6 alin. (6) din Legeanr. 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 privatăa statului cu
destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă SOROIU L.ELENA, CNP/CIF (), nr. de
înregistrare .....c seen aenenaeaae (”), în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea „str.„nenea NT, asa sacaoaePL. eee „SC. mmeeee Elie ieseana „ap. meenmee. ,
judeţul/sectorul , codul poştal... , E-Mail „eeeeeeTel. mean „ Oferta de
vânzare nr, 3 din data de 01.02.2023, depusă de MASIAN LUCIA SI MARIN CONSTANTIN în
calitate de vânzători, prin imputernicit Popa Elena Mihaela, conform procurii nr.406/01.04.2021,
privind terenulagricol situat în extravilan, în suprafață de 0,1141 (ha), nr. cadastral 53997, nr.
carte funciară 53997,nr. tarla 76,nr. parcelă 44, reprezentând cota-parte 1/1, categoriade folosinţă
arabil, la preţul de 1000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN DICĂ LILIANA



TIdEȚuTULI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 3 din 01.02.2023

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 şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publicăşi privatăa statului cu
destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă MITRICĂ SMARANDA, CNP/CIF (*), nr. de
înregistrare ......maneanana (”), în calitate de PREEMPTOR,având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea „str. .....ceeneeeneeeneee NT. ca enaaaee „bl. eee. 3 SG: catea 3

Elie aaaa „Ap. ceeamee ,

judeţul/sectorul , codul poştaleee , E-Mail „eee eeneeeeiOle ca zeareaaaza azere a aa , Oferta de
vânzare nr. 3 din data de 01.02.2023, depusă de MASIAN LUCIA SI MARIN CONSTANTIN în
calitate de vânzători, prin imputernicit Popa Elena Mihaela, conform procurii nr.406/01.04.2021,
privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,1141 (ha), nr. cadastral 53997, nr.
carte funciară 53997,nr. tarla 76,nr. parcelă 44, reprezentând cota-parte 1/1, categoria de folosinţă
arabil, la preţul de 1000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN DICA LILIANA



Judeţul ULI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 2 din 01.02.2023

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 publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă POPA ELENA MIHAELA, CNP/CIF (*), nr. de
înregistrare„emana eenaeee (“*), în calitate de PREEMPTOR,având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea „str. ......eeeee ceeace DI, resauraararea ; Îl ssaaa 3 SOa aaa șI6. cuemeeee „Ap. cmmeaee ,

judeţul/sectorul , codul poştal .....ueeie en ceenee , Goiăi cesza oara a aaa ş
ÎLOl; zizacnnaneeneraeaaaa „ Oferta de

vânzare nr. 2 din data de 01.02.2023, depusă de MASIAN LUCIA SI MARIN CONSTANTIN în
calitate de vânzători, prin imputernicit Popa Elena Mihaela, conform procurii nr.406/01.04.2021,
privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafaţă de 0,1900 (ha),reprezentând cota-parte 1/1,
nr. cadastral 54053, nr. carte funciară 54053, nr. tarla 76/1, nr. parcelă 53, categoria de folosinţă
arabil, la prețul de 1000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN DICĂ LILIANA



TadețuTULT

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr, 2 din 01.02.2023

NOTIFICARE PREEMPTORI

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legeanr. 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 privatăa statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă VOICU GHEORGHE, CNP/CIF (*), nr. de

înregistrare„nenea nenenanaee (**), în calitate de PREEMPTOR,având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea „str. .....eee eee eeaaee NE, ceeacebl. ue. SC. sue. „Et. mun „ap. ceeanneee ,

judeţul/sectorul , codul poştal .........uumeeeeee. , E-Mail mmm annaTel. nenea „ Oferta de
vânzare nr. 2 din data de 01.02.2023, depusă de MASIAN LUCIA SI MARIN CONSTANTIN în
calitate de vânzători, prin imputernicit Popa Elena Mihaela, conform procurii nr.406/01.04.2021,
privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafaţă de 0,1900 (ha),reprezentând cota-parte 1/1

nr. cadastral 54053, nr. carte funciară 54053, nr. tarla 76/1, nr. parcelă 53, categoria de folosinţă
arabil, la preţul de 1000 (Iei), afişatăla sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN DICĂ LILIANA



Judeţul UL]

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 2 din 01.02.2023

NOTIFICARE PREEMPTORI

În temeiulart. 6 alin. (6) din Legeanr. 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 privatăa statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aducela cunoştinţă BĂDICĂ MARIN, CNP/CIF (*), nr. de înregistrare
EEROEIte (), în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea „str. „cecene NE. csaneaease „bl. eee. „SC, cuie „et. eee. te BP aceea ,
judeţul/sectorul , codul poştal ....uieeeeee eee , E-Mail „eee nene eaaei și

Ela scara aaaaia „ Oferta de
vânzare nr. 2 din data de 01.02.2023, depusă de MASIAN LUCIA SI MARIN CONSTANTIN în
calitate de vânzători, prin imputernicit Popa Elena Mihaela, conform procurii nr.406/01.04.2021,
privind terenul agricolsituat în extravilan, în suprafață de 0,1900 (ha), reprezentând cota-parte 1/1,
nr. cadastral 54053, nr. carte funciară 54053, nr. tarla 76/1, nr. parcelă 53, categoria de folosință
arabil, la preţul de 1000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN DICĂ LILIANA


