
Kitermelési előjogot kapott Gyer
gyóremete önkormányzata. A 
Hi vatalos Közlönyben megjelent 
en gedély alapján, az egyévnyi ku
tatások után elkezdődhet az ás
ványvíz és andezit kitermelése.
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Egy kutatási terv alapján kért 
és kapott engedélyt Gyer
gyó remete önkormányza ta 

altalajkincsek kitermelésére. Lacz
kóAlbert Elemér polgármester 
elmondta, ez tulajdonképpen egy 
húsz évre szóló kitermelési előjog. 
A folyamat a terv alapján egyéves 
kutatással kezdődik, ennek eredmé
nyei, az altalajkincsek mennyisége 
és minősége dönti el a további kiter
melési és értékesítési módozatokat.

„A túlamarosi részen lévő ku
taknál kerül sor az ásványvíz elem
zésére, amit akkreditált laborató
rium fog végezni. Abban remény
kedünk, hogy egy legmagasabb 
minőségű, palackozható ásványvi
zet nyerünk, másodlagos haszno
sítását gyógyászati célra, fürdő lé
tesítésével képzeljük el” – közölte 
a polgármester. Az Eszenyő felső 
felében lévő, kitermelésre szánt 

andezit kapcsán elmondta, a köz
ségnek régi kőbányája van ott, köz
ségi kézben tartására a tagosítás 
kapcsán hívták fel figyelmüket a 
svájciak. 

„Egyéves jogot kaptunk már a 
kitermelésre, ez hozta meg a ked
vünket, hogy további húsz évre 
licencet kérjünk. Itt is egyéves 
kutatás előzi meg a további kiter

melést, öt pontban 260 méterre 
fúrnak le a szakemberek. Az ügy 
érdekében egy csíkszeredai céggel 
folytattam tárgyalásokat, úgy néz 
ki, sikerül egyezségre jutnunk” – 
mondta az elöljáró, hozzátéve, a 
húsz évre megnyert kitermelési 
előjog nem átruházható, a hasz
nosítás községi kézben kell ma
radjon. 

Gazdaság

hírfolyam

> Biztosan becsődől Görögország? 
A nemzetközi adósságpiacon jelen lévő 
államadósok esetében példátlan magas
ságba emelkedett a görög államadósság
törlesztési kockázat biztosítási tranz
akcióinak árfolyama a tegnapi londoni 
kereskedésben, jelezve, hogy a piac most 
már gyakorlatilag tényként árazza a gö
rög államadósságtörlesztés fenntartha
tatlanná válását. Az egyik vezető londoni 
piaci adatszolgáltató csoport, a CMA 

DataVision szakelemzőinek kimutatása 
szerint az ötéves futamidejű görög kor
mánykötvények nem teljesítővé válásának 
kockázatára köthető piaci biztosítási cse
reügyletek (credit default swaps, CDS) 
középárfolyama a 3500,4 bázispontos 
előző záróról 4700 bázispont – tízmil
lió euró görög államadósságra 4,7 millió 
euró – fölé drágult a tegnapi kereskedés 
végére a londoni piacon. A CMA számí
tási modellje alapján ez a CDSdíjszabás 
azt jelenti, hogy a piaci szereplők jelenleg 
96 százalékos valószínűséggel árazzák – 

vagyis most már csaknem teljesen biztos
ra veszik – Görögország mint államadós 
törlesztésképtelenné válását. 

> EBRD: „jobb is, rosszabb is” Ke-
let-Európa helyzete, mint a Lehman-
válság előtt. „Bizonyos tekintetben jobb, 
bizonyos tekintetben rosszabb” a kelet
középeurópai országok helyzete a jelen
legi, újabb súlyos piaci stresszhelyzetben, 
mint a Lehman Brothers amerikai nagy
bank összeomlása utáni válságidőszakban 
volt, de mindenképpen fennáll a térségi 

gazdasági növekedés lefulladásának koc
kázata – állapította meg az Európai Új
jáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) teg
nap Londonban kiadott értékelésében. A 
bank szerint az bizonyos, hogy a súlyos 
piaci stressz, a fejlett gazdaságok „vérsze
gény” második negyedévi növekedése és 
a mélyülő euróövezeti válság „már érde
mi hatást gyakorol az EBRDtérségre”, és 
több nagy gazdaság, különösen Magyar
ország, Bulgária, Románia, Oroszország 
és Ukrajna növekedési üteme „markán
san lassult”.
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Ásványvizet, andezitet
értékesítene a község

Laczkó-Albert Elemér: abban reménykedünk, hogy egy legmagasabb minőségű, 
palackozható ásványvizet nyerünk

 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
AZ OrsZáGOs 

ADóÜGynÖKséG,
a Hargita megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

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

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatko
zó, újraközölt 2003/92es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. szeptem
ber 28án 11.30 órakor Maroshévíz, Nicolae Bălcescu 
utca 59. szám alatt, árverés útján eladásra kerül az adós 
CĂLIMANUL TOPLIŢA SOC. COOPERATIVA (fis
kális lakhelye: Maroshévíz, Borszék utca 22. szám, Hargita 
megye, fiskális azonosítószáma RO534360) tulajdonát ké
pező következő ingóságok:

megnevezés érték lejben
Handl csomagológép 5900 lej
Marógép 6200 lej
Ipari lyukasztógépek 5800 lej
Primultin univerzális körfűrész 8300 lej

Összesen 26 200 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 
előtt legalább egy nappal a Maroshévízi  Közpénzügyi Ve
zérigazgatóság titkárságán kell benyújtani (Maroshévíz, N. 
Bălcescu utca 59. szám) a következő dokumentumokat: 
megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%át ké
pező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befi
zetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686os folyószámlára (be
jegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az 
ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai 
jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés 
(CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegy
zési okirat román nyelvű fordítását; a romániai magánsze
mélyek esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből 
kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpont
ban és a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, 
sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, táv
irat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálná
nak a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árverést meg
előzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhet
nek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy a tudomá
sulvételtől számított 15 napon belül, összhangban az újrakö
zölt 2003/92es kormányrendelet 172–173as szakaszainak 
előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92es kormányrendelet 
9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásainak, amikor kény
szervégrehajtási intézkedésre kerül sor, nem kötelező az adó
fizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.
Az eladási hirdetést 

2011. szeptember 12-én kifüggesztették.

Aláírta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke és LaczkóAlbert Elemér, Gyergyóremete 
polgármestere az első két finanszírozási szerző
dést Hargita  Megye Tanácsának Robinwood Plus 
INTERREG IVC projektje keretében. A Robinwood 
Plus INTERREG IVC keretében nemzetközi pá
lyázatok kiírására került sor erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó témakörökben, amely eredményeként 
öt Hargita megyei önkormányzat jut támogatáshoz 
az elkövetkező időszakban. Gyergyóremete község 

önkormányzata két Robinwood Plus alprojektben 
vesz részt, amelyek finanszírozási szerződését aláír
ták. Az egyik a FOR MARIE elnevezésű alprojekt, 
amelyben négy olaszországi, két finnországi és két 
franciaországi projektpartner mellett Szentegyháza 
város önkormányzata is partner. A projekt témája 
az erdei erőforrások menedzsmentje, a jóváhagyott 
támogatási keretösszeg pedig közel 445 ezer euró. 
A második Robinwood Plus alprojekt, amely
ben részt vesz Gyergyóremete Önkormányzata, 
a PasForMMA elnevezésű projekt, ugyancsak er
dei erőforrások menedzsmentje témában. A közel 
280 ezer eurós keretösszeggel jóváhagyott pro
jektet három olaszországi és egy finnországi pro
jektpartnerrel közösen valósítja meg a Gyergyó 
térségi polgármesteri hivatal. A pályázat alapján 
Hargita Megye Tanácsa közel 100 000 eurót utal 
ki Gyergyóremete önkormányzatának a fenn
tartható erdőgazdálkodás kialakítására vonatkozó 
tudás elsajátítására általános erdőgazdálkodás és a 
beerdősödött legelők kezelését célzó társulások lét
rehozására a legelőtulajdonosok között.

Két interregionális projektben vállal szerepet a gyergyóremetei önkormányzat


