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Erősebben láttatják magukat
hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS, 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei  

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

telefon: 0266–207826, fax: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2011. június 20-án 10 órakor Csíkszereda, Decembe-
ri forradalom utca 20. szám alatt, a 317-es szobában 
árverés útján eladásra kerülnek az adós PRODCOM 
PUIU Kft. (fiskális lakhelye: Maroshévíz, December 
1 utca 61. szám, Hargita megye, fiskális azonosítószá-
ma: 8430410) tulajdonát képező következő ingósá-
gok:

Sorsz. megnevezés érték lejben

1. 1987-es évjáratú rOMAN 19256 dFs 
típusú vontató traktor 12 941

2. sF-14 As stArFOr típusú 
rönkszállító félutánfutó 10 803

összesen 23 744 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 

előtt legalább egy nappal a Maroshévízi Közpénzügyi 
Hivatal titkárságára be kell nyújtani (Nicolae Bălcescu 
utca 59. szám) a következő dokumentumokat: a megvá-
sárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező 
részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06 TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi 
törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű for-
dítását; a romániai magánszemélyek esetében a személy-
azonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által 
kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a megne-
vezett helyen személyesen jelen kell lenni.

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén.

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot for-
málnának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az 
árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.
Az eladási hirdetést 2011. június 3-án kifüggesztették.
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Gazdaság

Várostérképet böngésző turista. Idén bővebb programkínálatból is válogathat fotó: domján levente

hírfolyam

> A hazai zöldségek biztonságosak és 
egészségesek. A fogyasztóknak tudniuk kell, 
hogy a romániai zöldségek és gyümölcsök 
„nagyon egészségesek, a hatóság által alaposan 
ellenőrzöttek”, így nem eshet vissza a belföldi 
fogyasztás – nyilatkozta a hétvégén az RFI-
nek Valeriu Steriu, az agrárpolitikákért felelős 
elnöki bizottság vezetője. A szakember szerint 
az E.coli baktérium miatt kirobbant európai 
hisztéria alaptalan, ami azonban a zöldségfo-
gyasztás visszaesésén keresztül más országok-

hoz hasonlóan a romániai termelők számára 
óriási károkat okoz. „Néhány éve Romániában 
is egészen jól fejlődött a zöldségtermelés, külö-
nösen az uborka-export. Nincsenek gondok a 
termék hitelességével, azok továbbra is a leg-
jobb minőségűek. Gondot okoz viszont, hogy 
a fogyasztás európai szinten csökkent, ezért 
a gazdáink nem tudják eladni termékeiket, 
nincs felvevő-piac” – magyarázta. Hozzátette, 
a nyugat-európaiak jelentős része úgy döntött, 
nem fogyaszt többé uborkát, ez pedig nagyon 
érzékenyen érinti a romániai gazdálkodókat 
is. „Néhány termelő máris bajban van, és más 

piacok után kutatnak. A romániai fogyasztók-
nak tudniuk kell, hogy termékeink nagyon 
egészségesek, a hatóságok alaposan ellenőrzik 
azokat, a belföldi piacon eladott zöldségmeny-
nyiségnek tehát elméletileg nem lenne szabad 
visszaesnie” – szögezte le Steriu.

> Egyiptom az IMF legújabb ügyfele. 
Hárommilliárd dolláros készenléti hitelt nyújt 
a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Egyiptomnak 
– jelentette be tegnap az egyiptomi pénzügy-
miniszter. A hitel a 2011–2012-es államház-
tartási hiányt segít áthidalni. Egyiptom egy 

nappal korábban terjesztette be a pénzügyi 
évre szóló költségvetés tervezetét, és ez 11 
százalékos deficittel számol. A változó kama-
tozású – 1,5 százalékról induló –, 12 hónapra 
szóló hitel visszafizetését Kairónak több mint 
3 év múlva kell csak megkezdenie. Az IMF re-
gionális igazgatóhelyettes szerint a finanszíro-
zási tervről július közepén döntenek, és a hitel 
még aznap Kairó rendelkezésére állhat. Kairó 
korábban arra szólította fel a lehetséges donor 
országokat és a hitelfolyósító intézeteket, hogy 
nyújtsanak pénzügyi támogatást számára, mi-
vel devizatartalékai alaposan leapadtak.

szakmai szimpóziummal, gyerek-
előadásokkal, illetve nightloosers-
koncerttel nyitották meg szomba-
ton Tusnádfürdőn a nyári turista-
idényt. a helyi önkormányzat által 
település-népszerűsítésre megpá-
lyázott egymillió lejnek köszönhe-
tően az elkövetkezendő két évben 
rendezvénybőségre lehet számí-
tani a fürdővárosban – derült ki a 
szezonnyitón.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Közel egymillió lejt pályázott 
meg sikerrel a szakminiszté-
riumtól a helyi önkormány-

zat a Tusnádfürdő Turisztikai Egye-
sület szakmai segítségével, amelyet 
a fürdőváros népszerűsítésére, fő-
ként eseményszervezésre, valamint 
promóciós anyagok kiadására költ-
hetnek. A projekt két éve alatt nem 
lesz hiány kulturális, illetve sport-
rendezvényekben a fürdővárosban. 
„Azt szeretnénk, ha Tusnádfürdő 
visszakapná egykori fényét, igazi 
fürdővárosi hangulat teremtődne a 
településen, és bizalommal keresnék 
fel a vendégek, annak tudatában, 
hogy érdemes idelátogatni, hiszen 
mindig történik valami szórakozta-
tó, ami színesebbé teheti a pihenést” 
– nyilatkozta Albert Tibor polgár-
mester. A szombati idénynyitó a 
helyi vendéglátó-ipari egységek 
működtetőinek szakmai megbe-
szélésével kezdődött, majd délután 
a Böjte Csaba által működtetett 
Szent László Ház gyerekcsoport-
jának kulturális előadásával, illetve 
a kolozsvári Nightloosers banda 
koncertjével zárult. A tervek, illet-
ve a pályázatban vállaltak alapján a 
következő két esztendőben évente 
tíz nagyobb lélegzetű színpadi ren-
dezvényt, koncerteket, kulturális 
előadásokat láthat majd a közönség 
a Tusnad by Night nevű rendez-
vénysorozat keretében. Emellett 
például télen lesz síverseny, téli kar-
nevál, de nem lesz hiány szakmai 
rendezvényekben sem, turisztikai 
konferenciákat rendeznek, illetve 
több alkalommal megszervezik a 
régiók találkozóját is. „Legjobb 
módszer a vendégcsalogatásra, a te-
lepülés turisztikai vonzatának nö-
velésére, ha olyan rendezvényeket 
szervezünk, amelyre szívesen jön a 
közönség. Terveink szerint minden 
korosztály megtalálja majd a szá-
mítását” – emelte ki Kalamár An-

dor, a turisztikai egyesület elnöke. 
A rendezvények zömének otthont 
adó színpad a központban talál-
ható Millennium parkban épült 
meg. A fürdőváros legközelebbi 
nagyrendezvénye a július 17–19. 
között zajló a Tusnádfürdői Város-
napok. A háromnapos rendezvény-
sorozatra színes programkínálatot 
állítottak össze a szervezők. „Nem 
egyszerű reklámfogás, a rendez-
vényszervezés, illetve a különböző 
katalógusok, kisfilmek készítése, 
sokkal inkább a hagyományos 
kulturális és egyéb helyi értékek 
kihangsúlyozása, megismertetése a 
cél, felhívni a nagyközönség figyel-
mét olyan helyi értékekre, amelyek 
létezéséről esetleg eddig nem volt 
tudomásuk” – összegezte Albert Ti-
bor polgármester a pályázati pénz 
felhasználása mögötti koncepciót. 
A rendezvénybőség mellett nagy re-
ményeket fűznek a helyiek az épülő 

élményfürdőhöz is, amely ha elké-
szül, nagyságrendekkel növelheti 
át a turistaforgalmat. A Csukás-tó 
partján található egykori kultúrott-
hon helyén egyre inkább alakot ölt 
az élményfürdő, jelenleg a burkoló-
munkások dolgoznak, a csempézet 
látványosan alakul. Zajlik a fúrás is, 
hiszen a fürdőt ellátó termálvizet 
ezer méter mélyről kell felszínre 
hozzák a szakemberek. „Annak 
függvényében, hogy mikor sikerül 
elvégezni a hévízfeltárást, feltehe-
tően még idén elkészül a fürdő, az 
idei nyári szezon végén a vendégek 
már kipróbálhatják. A fürdőme-
dencék mellett a létesítményben 
komplex wellness-szolgáltatás is 
működik majd: sókamara, szaunák, 
masszázsszalon kap helyet a létesít-
ményben. Reméljük, a fürdő nagy-
ban hozzájárul majd, hogy télen-
nyáron legyen vendég a településen” 
– bizakodott a polgármester.


