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Hargita megyében is

Halmozódnak
 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: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. 
november 3-án 11.30-kor Gyergyószentmiklós, Kárpá-
tok utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós PREMI-
ER SPEEDEX Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyóalfalu 
53. szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 
16464589) tulajdonát képező következő ingóságokat:

Ifron homlokrakodó 18 375 lej

Motorosfűrész, 4 db 1 500 lej

Összesen 19 875 lej
 
 Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 

előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Közpénzügyi Hi-
vatal titkárságára be kell nyújtani a következő dokumen-
tumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 
10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonyla-
tot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06 TREZ3515067XXX002686-os fo-
lyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. To-
vábbá 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 bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; a 
fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amely-
ből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött 
időpontban és a megnevezett helyen személyesen jelen 
kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

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

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést 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 előírása-
inak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os
telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. október 14-én 
kifüggesztették.

az utóbbi hét hónap során a le-
jes hitelek esetében 9,2 száza-
lékkal nőtt a hátralékos hitelek 
állománya Hargita megyében, a 
valuta alapú hitelek esetében 
pedig 24 százalékkal. Ez azt 
jelenti, hogy a felvett kölcsönö-
ket egyre többen – családok, de 
cégek is – nem tudják kifizetni. 

Hecser Zoltán 
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A Román Nemzeti Bank leg-
utóbbi közleménye szerint 
augusztus végén az elma-

radt banki hiteltörlesztések össz-
értéke meghaladta a húszmilliárd 
lejt, ami a teljes hitelállomány-
nak mintegy 9,3 százalékát tette 
ki (ez a hátralékos hitelállomány 
felöleli mind a lakossági, mind 
pedig a cégeknek folyósított hi-
teleket). Ebből a hátralékos hitel-
állományból mintegy 11 milliárd 
lejt tesz ki a valutában folyósí-
tott, illetve deviza alapú hátralé-
kos hitelállomány. 

Ötven százalékkal nőtt 
a hátralék a valuta alapú 
hiteleknél
Míg 2010-ig jobbára a lejben 

folyósított hitelek tekintetében 
akadozott a hiteltörlesztés, azt 

követően a valutáris hitelek visz-
szafizetése okozott és okoz egyre 
nagyobb gondot, amelyek eseté-
ben a hátralékos hitelállomány 
az utóbbi egy esztendő során 50 
százalékkal növekedett. Országos 
viszonylatban a lejben folyósított 
hitelek esetében a hátralékos hitel-
állomány 11,4 százalékot tesz ki, 
a valutában folyósítottak, illetve 
a deviza alapúak esetében pedig 8 
százalékot. Vannak az országban 
azonban olyan megyék, amelyek 
esetében a lejes hitelállományban 
több mint 15 százalékot tesznek 
ki a hátralékos hitelek. Így például 
Beszterce-Naszód megyében 19,8 
százalékot, Suceava megyében 19,5 
százalékot, Galac megyében 17,8 
százalékot, Botoşani megyében 
16,9 százalékot és Fehér megyében 
16 százalékot. A valutáris hitelek 
esetében a legrosszabb a helyzet 
Ialomiţa megyében, ahol a hátra-
lékos hitelállomány részaránya 17 
százalékot tesz ki, az követi Fehér 
megye 14,6 százalékkal, Galac 14,2 
százalékkal, Arad 14 százalékkal és 
Brassó 11,4 százalékkal. 

24 százalékos növekedés 
Hargita megyében
Hargita megye esetében vala-

mivel kedvezőbb a helyzet. A lejes 

hitelek esetében a hátralékos hi-
telállomány 8,3 százalékot tett ki 
január végén, jelenleg viszont eléri 
a 9 százalékot. A valutáris hitelek 
esetében pedig 5,5 százalékról 6,8 
százalékra emelkedett a hátralé-
kos hitelállomány. Ami pedig a 
növekedési ütemet illeti: az utób-
bi hét hónap során a lejes hitelek 
esetében 9,2 százalékkal nőtt a 
hátralékos hitelek állománya, a 
valutáris hitelek esetében pedig 
24 százalékkal. A valutáris hite-
lek esetében az is megjegyzendő, 
hogy a hátralékos hitelállomány 
növekedésére olyan körülmények 
között került sor, amikor a teljes 
hitelállomány 0,4 százalékkal 
csökkent. Ebből az következtet-
hető ki, hogy kevesebben vettek 
fel valutáris hiteleket, ugyanakkor 
a hitelezettek között egyre több 
azok száma, akik nem képesek ha-
táridőre törleszteni. 

aggasztó méreteket 
öltött a csalás
A szakértők szerint a dolgok 

ilyen alakulásában mindenekelőtt 
a gazdaságilag visszamaradot-
tabb helyzetben lévő megyéknek 
megvolt a maguk szerepe. És ez 
egyértelműen kiolvasható abból 
is, hogy ezekben a megyékben 

hírfolyam

> Székelyföld idén is bemutatkozik a 
bukaresti IndAgra nemzetközi agrárvásá-
ron. Ismét megkóstolhatják a hagyományos 
székely termékeket az október 19–23. között 
Bukarestben zajló IndAgra nemzetközi agrár-
vásár látogatói, Hargita, Kovászna és Maros 
megye tanácsának szervezésében. A három 
megyéből összesen 15 termelő lesz jelen ter-
mékeivel. Az IndAgrát a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztérium védnökségével 
szervezik meg a bukaresti Romexpón. A Szé-

kelyföld-stand hat felszerelt fabódéja és öt sát-
ra a Romexpo épületcsoport fő sétányán kap 
helyet, a B szektorban. A rendezvény holnapi, 
11 órakor kezdődő megnyitója után, 11 óra 
30 perckor Tánczos Barna mezőgazdasági ál-
lamtitkár és a három székely megye képviselői 
szeretettel várják a látogatókat.

> Eurobarométer: a kelet-európaiak 
elégedetlenek anyagi helyzetükkel. Na-
gyobb lett a különbség a gazdagabb és szegé-
nyebb európai uniós tagországok lakossága 
között annak megítélésében, hogy jobbnak 

vagy rosszabbnak látják-e a korábbinál or-
száguk és háztartásuk helyzetét – derül ki 
az Eurobarométer közvélemény-kutatásból, 
amelyet az Unió társadalmi helyzetével kap-
csolatban végeztek, és amelynek eredményeit 
az Európai Bizottság tegnap tette közzé Brüsz-
szelben. A bizottság közleménye szerint az idei 
kutatásból egységesen levonható következe-
tés, hogy miközben országuk helyzetét a tag-
államok lakói általában meglehetősen negatí-
van látják, bíznak a gazdasági fellendülésben 
is, továbbá saját személyes körülményeiket 
illetően inkább pozitív a véleményük. A köz-

vélemény-kutatásból egyebek között kiderül, 
hogy míg saját háztartásuk anyagi helyzetével 
Svédországban, Dániában, Luxemburgban, 
Hollandiában és más nyugati államokban 
általában elégedettek az emberek, Romániá-
ban, Magyarországon, Bulgáriában, Görög-
országban és a közép- és kelet-európai térség 
több más országában az elégedetlenség aránya 
a nagyobb. A kelet-európai országok több-
ségében negatívan ítélik meg azt is, ahogyan 
hazájukban a szegénység felszámolása ellen 
küzdenek, és több helyütt romlott az egész-
ségügyi ellátásról alkotott vélemény is.

Egyre nehezebben törlesztjük banki hiteleinket. A legnagyobb nehézséget a valuta alapú kölcsönök visszafizetése jelenti


