
Judeţul ULI

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 7 din 17.03.2023

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 și înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă SC NEW BV AGRI SRL, CNP/CIF (”), nr. de

înregistrare „nenea nenea aneaee (**), în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundarîn: localitatea „str. ........ neuen NE. umeoeeeeee a

Dl amor  S8: azi Ela mtemanreea srlaaa ;

judeţul/sectorul , codul poştal .........eueeeeeeee ; B2fâfl coasa aaaa pi
Dle cezar „ Oferta de

vânzare nr. 7 din data de 17.03.2023, depusă de CONSTANTINESCU CARMEN SI
CONSTANTINESCU GETA-GHIOCEL în calitate de vânzătoare, prin lonescu Claudiu Ionut, in

calitate de mandatar conform Procurii speciale nr. 372/06.03.2023, privind terenul agricol situat
în extravilan, în suprafaţă de 0,54 (ha),reprezentând cota-parte 2/4, nr. cadastral 54613, nr. carte
funciară 54613, nr. tarla 24/1, nr. parcelă 4, categoria de folosinţă arabil, la preţul de 10.219,73
(lei), afişată la 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. 7 din 17.03.2023iAEiEit
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 SIMA ION, CNP/CIF (*), nr. de înregistrare
0ăi (”), în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea „str... nenea NE, eeeenee bl. ceea „SC, suie. „et. eee ş fa is aaa ;

Judeţul/sectorul , codul poştal .......eueeeeeeee , E-Mail „emana pe

UE, arieni as , Oferta de
vânzare nr. 7 din data de 17.03.2023, depusă de CONSTANTINESCU CARMEN SI
CONSTANTINESCU GETA-GHIOCEL în calitate de vânzătoare, prin lonescu Claudiu Ionut, in

calitate de mandatar conform Procurii speciale nr. 372/06.03.2023, privind terenul agricol situat
în extravilan, în suprafață de 0,54 (ha), reprezentând cota-parte 2/4, nr. cadastral 54613, nr. carte
funciară 54613, nr. tarla 24/1, nr. parcelă 4, categoria de folosinţă arabil, la preţul de 10.219,73
(lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balș, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN DICA LILIANA


