
Judeţul OLT

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 8 din 17.03.2023

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 publicăşi 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 (*), nr. de
înregistrare„mecanica (”), în calitate de PREEMPTOR,având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundarîn: localitatea„str. „enescu, NE esneeaee „bl. i... „SC. saciiEt. ecua „ap. enma ,

judeţul/sectorul , codul poştal .....ceueneeee , E-Mail „eee RI 1|PRRRR „ Oferta de
vânzare nr. 8 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 5,40 (ha),reprezentând cota-parte 2/4, nr. cadastral 54608, nr. carte
funciară 54608,nr. tarla 30, nr. parcelă 9, categoria de folosinţă arabil, la preţul de 102.197,27
(lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balș, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN DICĂ LILIANA



Județul OLT

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 8 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 şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă MIHĂIESCU NICOLAE, CNP/CIF (*), nr. de
înregistrare „eeecau (*), în calitate de PREEMPTOR,având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea„str. ......nau, NE, ssnunnasee PL. eee. „SC. iei. 3

Efia sara ata „ap. see ,judeţul/sectorul , codul poştal eee , E-Mail „eeeTel. eee „ Oferta de
vânzare nr. 8 din data de 17.03.2023, depusă de CONSTANTINESCU CARMEN SI
CONSTANTINESCU GETA-GHIOCEL în calitate de vânzătoare, prin lonescu Claudiu Ionut, incalitate de mandatar conform Procurii speciale nr. 372/06.03.2023, privind terenul agricol situat
în extravilan, în suprafață de 5,40 (ha), „reprezentând cota-parte 2/4, nr. cadastral 54608, nr. carte
funciară 54608, nr. tarla 30, nr. parcelă 9, categoria de folosinţă arabil, la prețul de 102.197,27
(lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balș, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN DICĂ LILIANA
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NOTIFICARE PREEMPTORI
În temeiul art.6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare avânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privindprivatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privatăastatului cudestinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completărileulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă BĂCANU ION, CNP/CIF (0), nr. de înregistrarePN IDR inna pepe (), în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediulsocial/secundar în: localitatea SU. eee nnaaaae NE saeeeee „bl... „SC. „meeaee și Eli sttraa an Ap. cunueeasi ,>judeţul/sectorul , codul POŞtal „eee, » E-Mail „eee ssaEleee „ Oferta devânzare nr. 8 din data de 17.03.2023, depusă de CONSTANTINESCU CARMEN SI

CONSTANTINESCU GETA-GHIOCEL în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu Ionut, incalitate de mandatar conform Procurii speciale nr. 372/06.03.2023, privind terenul agricol situatîn extravilan, în suprafaţă de 5,40 (ha), reprezentând cota-parte 2/4, nr, cadastral 54608, nr. cartefunciară 54608, nr. tarla 30, nr. parcelă 9, categoria de folosinţă arabil, la preţul de 102.197,27(lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN DICA LILIANA


