
Országos viszonylatban októ-
ber 31-én a kereskedelmi törzs-
könyvben 647 193 aktív keres-
kedelmi társaságot (részvény-
társaságot, kft.-t stb.) tartottak 
nyilván. Ez azt jelenti, hogy a 
megyei átlag 15 000 cég volt, s 
az ország minden 33. lakosára 
jut egy kereskedelmi társaság. 
Hargita megye a cégek száma 
függvényében készült rangso-
rolás középmezőnyében foglal 
helyet. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Hogy sok-e vagy kevés 
az aktív kereskedelmi 
társaságok száma, azt 

nehéz lenne eldönteni. Egyes 
vélemények szerint például a cé-
gek száma érzékelteti egy adott 
vidék, egy adott megye vagy egy 
adott település gazdasági fejlett-
ségi szintjét. De vannak olyan 
vélemények is, miszerint a nagy 
szám felaprózást is jelent, főleg 
akkor, ha a lakosság számához 
viszonyítjuk, s még inkább az 
alkalmazottak számához. Nos, 
ez utóbbi tekintetében valóban 
furának nevezhető a helyzet, 

ugyanis hozzávetőleges számí-
tások szerint a kereskedelmi 
társaságok által foglalkoztatott 
alkalmazottak átlagszáma vala-
hol 3-4 körül van. (Az egy más 
ügy, hogy az alkalmazottak szá-
mára vonatkozóan ellentmondó 
statisztikai adatok láttak/látnak 
napvilágot.) Továbbá a maga ne-
mében megtévesztő az is, hogy 
egy megyére átlagosan 15 000 
cég jut, ugyanis az országban 
csak Bukarestben és még tíz me-
gyében létezik ennél nagyobb 
számú kereskedelmi társaság. 
Egyébként a főváros, Kolozs, 

Temes, Konstanca, Bihar és 
Brassó megye uralja a mezőt, 
ezekben található a kereskedel-
mi társaságoknak közel fele. Bu-
karestben közel 160 000, azaz a 
cégeknek mintegy egynegyede. 
És ez talán nem is véletlen, mert 
itt található a nemzetközi nagy 
cégek székhelye, s a lakosság-
számtól sem lehet eltekinteni. 
A cégstatisztika tekintetében is 
a főváros a „legmozgalmasabb”: 
január–október között például 
16 200 új céget jegyeztek be, 
ugyanakkor 250-et töröltek a 
nyilvántartásból. Az aktív cé-
gek száma tekintetében érdekes 
jelenségek mutatkoznak. Ezek 
közé tartozik az, hogy a ha-
tár menti megyékben (például 
Temes és Bihar) jóval nagyobb 
a cégek száma, mint hasonló 
területű és népességű megyék 
esetében. Továbbá, bizonyos 
nagy beruházások úgymond 
vonzóerőt jelentenek a cégala-
pítás tekintetében, s ez tapint-
ható ki Argeş megye esetében, 
ahogy a Dacia gépkocsigyár ser-
kentette a vállalkozói kedvet. A 
mioveni-i gyárnak 800 közvet-
len beszállítója van, de a maguk 
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Cégstatisztika – Hargita mEgyébEn 

Több mint hatszázezer
 hirdetés

a Pénzügyminisztérium,
az OrszÁgOs 

aDÓÜgynÖkség,
a Hargita megyei közpénz-

ügyi 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 92/2003-as kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival közli, hogy 
2011. december 5-én 11 órakor Székelyudvarhely, Ma-
lom uca 5. sz. alatt árverés útján eladja az adós V&V 
COMPANY Kft. (fiskális lakhelye: Székelyudvarhely, 
Méhek utca 2/3. szám,  Hargita megye, fiskális azo-
nosító szám 18285652) tulajdonát képező következő 
ingóságokat:

1. Kaeser márkájú TV- és képernyőbontó készülék 48 000 lej
2. 1995-ös évjáratú CITROEN JUMPER 
haszonjármű, 2.5D 

19 300 lej

ÖsszEsEn 67 300 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; 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, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen 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 kapható.

Az eladási hirdetést 
2011. november 23-án kifüggesztették.

Cégbejegyzés. Hargita megyében a legtöbb cég kereskedelemmel foglalkozik

> Energia-tanúsítványi törvény ké-
szül. Akár az adásvételi szerződés semmissé 
nyilvánítását is maga után vonhatja, ha az 
ingatlan energiatanúsítvány nélkül cserél 
gazdát. Erről készül jogszabály. Az ingatla-
nok energiahatékonyságát tartalmazó do-
kumentumot kötelező kiváltani adás-vétel-
kor, bérléskor vagy feljavításkor, de bírság 
hiányában ezt legtöbben nem teszik meg. 
Az energiatanúsítványt csakis a szaktárca 
által elismert szakemberek állíthatják ki, 
ami az ingatlan alapterületének függvényé-
ben négyzetméterenként 1–1,5 euróba ke-
rül. Kötelező, de sokan mégsem váltják ki, 
legtöbb ingatlan ezért energiatanúsítvány 

nélkül cserél gazdát. Az energiatanúsítvány 
beszerzését nem lehet megkerülni, ameny-
nyiben banki hitelre van szüksége az ügyfél-
nek. A jogszabálytervezet értelmében igen 
kemény bírságra számíthat az, aki a jövőben 
Romániában energiatanúsítvány nélkül 
akarja eladni, vagy kijavítani az ingatlanát. 
Sajtóinformációk szerint a bírság akár több 
ezer lejre is rúghat, sőt az is lehet, hogy a 
törvény életbe lépését követően semmissé 
válik minden energiatanúsítvány nélkül kö-
tött adásvételi szerződés.

> 2500 eurós gépkocsit gyárt a Re-
nault. A Renault a Dacia Logannal há-

romszor olcsóbb gépkocsit fog gyártani 
jövőre – írja a francia La Tribune lap. Egy 
közös Renault–Nissan-csoport jelenleg 
egy 2500 eurós modell kifejlesztésén dol-
gozik – Franciaországban a Dacia Logan 
legalacsonyabb ára 7700 euró. A Gérard 
Detourbet nevéhez kötődő projektben 
egy egész, rendkívül olcsó autókból álló 
modellcsaládot fejlesztenének ki. 

> 50%-kal drágítaná jövőre az ener-
giát a Hidroelectrica. A Hidroelectrica a 
magasabb költségekre hivatkozva azt kér-
te az Országos Energiaszabályozó Ható-
ságtól (ANRE), hogy hagyja jóvá január 

elsejétől az árak 50%-os emelését abban 
a szegmensben, ahol szabályozott árakkal 
dolgoznak. „Mindig is a kereskedelmi 
árak alatt szolgáltattuk az energiát, amely 
sokszor még az előállítási költségeket 
sem fedezte. Olcsó energiát szeretnénk 
nyújtani a lakosságnak, de nem féláron” 
– nyilatkozta Constantin Trihenea, a vál-
lalat vezérigazgatója egy fórumon. Hoz-
zátette, hogy reméli, az idei évet profittal 
zárhatja a vállalat, amely becslése szerint 
idén 15 TWh energiát fog termelni. A 
vállalat a legnagyobb energiatermelő Ro-
mániában, és a gazdasági minisztérium 
ellenőrzése alatt áll.hí
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Bukarestben közel 160 
ezer, azaz a cégeknek 
mintegy egynegyede  
van bejegyezve. Ez nem 
véletlen, mert ott ta-
lálható a nemzetközi 
nagy cégek székhelye, 
és a lakosságszámtól 
sem lehet eltekinteni.


