
Judeţul ULI

Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 6 din 15.03.2023

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 privatăa statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă ȘERBĂNESCU N., CNP/CIF (9), nr. de
înregistrare cecene ana eae (), în calitate de PREEMPTOR,având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundarîn: localitatea„str. „eee NE, sneeeesse „bl. eee. 3 Sa sati „et, eee. „AD. unea ,

judeţul/sectorul , codul poştal eee , E-Maileee i
VEL:

sn re aaaăn ea „ Oferta de
vânzare nr. 6 din data de 15.03.2023, depusă de GEAMĂNU ANDREI-ONISIM în calitate de
vânzător, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,1350 (ha), reprezentând cota-
parte 1/1, nr. cadastral 56390, nr. carte funciară 56390, nr. tarla 3/3, nr. parcelă 2, categoria de
folosinţă pasune, la preţul de 4900 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN DICĂ LILIANA



ȚidEŢul OLT

Registrul de evidență

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 6 din 15.03.2023

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 cunoștință AGROMEC BALŞ, CNP/CIF (0), nr. de

înregistrare ....eenana (“), în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar în: localitatea„str. ......ceea NT. ceeace „bl. iii. „SC, sasea. „Et. eee, „Ap. mean ,

Judeţul/sectorul , codul poştal .........eeeeeeee. , E-Mail „mean TELL onaanaceneoaoree ee „ Oferta de
vânzare nr. 6 din data de 15.03.2023, depusă de GEAMĂNU ANDREI-ONISIM în calitate de

vânzător, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,1350 (ha), reprezentând cota-
parte 1/1, nr. cadastral 56390, nr. carte funciară 56390, nr. tarla 3/3, nr. parcelă 2, categoria de

folosinţă pasune, la preţul de 4900 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balș, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN DICA LILIANA



Judeţul ULI

Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr, 6 din 15.03.2023

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 publicăşi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă ENACHE GHE., CNP/CIF (*), nr. de înregistrare

ana nananeaannaae (*), în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundarîn: localitatea „str. ......eeeeeeeeeeee NE meeeeeeeee „bl. iii... „SC, sui, „et. eiiieei. „ap. enma ,

judeţul/sectorul , codul poştal ......uuueeaeeeee „E-Mail „eee nenea „El anna „ Oferta de
vânzare nr. 6 din data de 15.03.2023, depusă de GEAMĂNU ANDREI-ONISIM în calitate de

vânzător, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,1350 (ha), reprezentând cota-
parte 1/1, nr. cadastral 56390, nr. carte funciară 56390, nr. tarla 3/3, nr. parcelă 2, categoria de

folosinţă pasune, la preţul de 4900 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balş, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN DICA LILIANA



Judeţul UL
Registrul de evidenţă

Unitatea administrativ-teritorială PRIMARIA BALS Nr. 6 din 15.03.2023

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 MORĂREȚ ILIE, CNP/CIF (), nr. de înregistrare

IIIAta (9, în calitate de PREEMPTOR, având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundarîn: localitatea „str. eeeeee NE. mmneeease bl. ue „SC, ssusaeei „Et. eee, „Ap. mean ,

judeţul/sectorul , codul poştal .....uueeneeeeeneee i OPTA oseoaciuceea și
Ela aceea rea „ Oferta de

vânzare nr. 6 din data de 15.03.2023, depusă de GEAMĂNU ANDREI-ONISIM în calitate de

vânzător, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,1350 (ha), reprezentând cota-
parte 1/1, nr. cadastral 56390, nr. carte funciară 56390, nr. tarla 3/3, nr. parcelă 2, categoria de

folosinţă pasune, la preţul de 4900 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Balș, judeţul Olt.

Primar, Secretar general,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN DICA LILIANA


