
A tavaly esztendeit  megha-
ladva, nagyobb üzleti forga-
lommal zárhatja az idei esz-
tendőt az APICOM – tudtuk 
meg Szilágyi Imrétől, a cég tu-
lajdonosától. A vállalkozó nem 
titkolta, a sikert a termelési 
tevékenység erősítése idézte 
elő, amire idén és jövőre is – 
saját pénzből és pályázati for-
rásból is – jelentős összeget 
fordítanak. Elárulta, jelenleg 
két befektetői csoporttal is 
tárgyalásban áll, a cél pedig 
az ország legnagyobb szolid 
energiagyártó és -forgalmazó 
vállalatának kiépítése.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A vártnál is nagyobb lett 
az idei első kilenc hónap 
üzleti forgalma a tavalyi 

év hasonló időszakánál, némi visz-
szaesés csupán csak októbertől, az 
építőanyag-értékesítés terén mu-
tatkozik – számolt be lapunknak 
Szilágyi Imre, az APICOM elnö-
ke. „Az idei első kilenchavi ered-
ményeink így is gyakorlatilag a 
teljes tavaly esztendeivel egyeznek 
meg” – erősít rá a cégvezető. 

600 ezer eurót fordítanak
idén beruházásra
Az APICOM vártnál is ked-

vezőbb eredményeit amúgy Szilá -
gyi a kereskedelmi mellett a cég 
termelésnövelésre irányuló erőfe-
szítéseivel magyarázza. „Nagyon 
nagy lehetőségeket látok a terme-
lésben, ezért fejlesztési forrásain-
kat is erre irányítjuk. 2009-ben el 
is készítettünk egy POS CCE-s 
termelés fejlesztési pályázatot, 
amivel tavaly a Gazdasági Minisz-
tériumban nyertünk. Most gya-
korlatilag ennek a kivitelezése zaj-
lik. A pályázat keretében egyéb-
ként 200 ezer euró vissza nem 
térítendő támogatást nyertünk, 
amihez önrészként még ugyanek-
kora összeget kell hozzátegyünk. 
A valóságban viszont a támogatá-
son kívül is legkevesebb 400 ezer 
eurót kell befektessünk, mivel a 
pályázat keretében támogatást 
nyert termelő-tevékenységhez 
olyan csarnok építésére is szük-
ség van, amire legkevesebb 200 
ezer eurót kell még  áldoznunk. 
A teljes beruházási érték tehát 
eléri a 600 ezer eurót, aminek két-
harmadát mi fedezzük önrészből 
és banki hitelből” – magyarázta 

Szilágyi. A projekt amúgy kettős 
célt szolgálva, hatékonyságnöve-
lésre és minőségjavításra irányul-
na. „Hatékonyságnövelés alatt 
a termelésbe bevont nyersanyag 
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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 vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2011. december 7-én 11 órakor Maroshévíz, Nicolae 
Bălcescu utca  59. sz. alatt árverés útján eladja az adós 
MUREŞUL IMPORT-EXPORT Kft. (fiskális lak-
helye: Maroshévíz, Mihail Kogălniceanu utca C/I/7. 
szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószáma 535802) 
tulajdonát képező következő ingóságot:

Maroshévíz, állomás utca sz.n. található fabódé.
A terület nem tartozik az adós tulajdonába 

– 8300 lej.

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújta-
ni a következő dokumentumokat: a megvásárlási 
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 Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlatte-
vőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai 
jogi személyek esetében a kereskedelmi törzsköny-
vi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi sze-
mélyek 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 sze-
mélyesen 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 előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 
2011. november 18-án kifüggesztették.

Szilágyi Imre, az Apicom ügyvezetője: az ország piacvezető pellet-, brikett- és tűzifa-forgalmazójává akarnak válni fotó: domján levente

> Segítséget kért Magyarország az 
IMF-től. A magyarországi kormány  meg-
kezdi a tárgyalásokat egy új típusú együtt-
működésről a Nemzetközi Valutaalappal – 
közölte a Nemzetgazdaság Minisztérium. 

A közleményben hangsúlyozzák: a 
magyarországi gazdaságnövekedéshez el-
sősorban a „függetlenségünket kell meg-
védenünk, azt, hogy Magyarországot a 
piacokról tudjuk finanszírozni. 

Ezt az eurózóna elhúzódó válsága 
megnehezítheti”. Ezért jó eszköz lehet 
egy újfajta, már a „saját érdekeink szerint 
berendezett, gazdaságunkhoz igazított 
együttműködés az IMF-fel”, amely a régi-

vel szemben nem csökkenti, hanem növeli 
az ország pénzügyi-gazdasági függetlensé-
gét. 

„Az újfajta megállapodás ugyanis – 
szemben a régivel – nem növeli az állam-
adósságot, mivel nem hitelfelvételről szól, 
voltaképp egy biztosítást kötünk, amely 
növeli a befektetői biztonságot Magyar-
országon. Így lesz esélyünk a tervezett me-
netrend szerint beindítani a növekedést” 
– áll a közleményben.

> Szűkös költségvetést szabtak jövő-
re az EU-nak. Az Európai Unió 27 kormá-
nya arról állapodott meg, hogy a 2012-es 

költségvetés 129 milliárd euró lesz, vagyis 
alig 2%-kal több, mint az idei keret. 

A tagállamok kormányai csökkenteni 
szeretnék a saját hozzájárulásukat az uniós 
költségvetéshez, ezért ragaszkodtak bizo-
nyos megszorításokhoz. 

Az európai parlamenti képviselők 
október 26-án egy sokkal nagyvonalúbb 
költségvetést szavaztak meg, amely 4 mil-
liárd euróval többet utalt volna ki jövőre, 
a tagállamok kormányai azonban ragasz-
kodtak a kiadások csökkentéséhez.

> Éves minimumára gyengült a lej. 
A jegybank pénteken 4,3598 lejes eurón-

kénti árfolyamot határozott meg, amely 
éves rekordnak számít. A történelmi 
mélypontot a tavalyi év június 30-án érte 
el a hazai valuta, akkor egy euró 4,3688 
lejt ért a Román Nemzeti Bank árfolya-
ma szerint. 

A lej gyenge szerepléséhez közreját-
szik a nemzetközi feszültségek erősödé-
se is. Elemzők szerint egyre valószínűbb, 
hogy a közeljövőben az euró/lej árfo-
lyam eléri 4,4-es szintet. 

Szeptember eleje óta a lej 3,3 százalé-
kot gyengült az euróhoz képest, miköz-
ben a zloty 6,6 százalékot, a forint pedig 
12,6 százalékot veszített értékéből.hí
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