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8731 kereskedelmi társaság van bejegyezve

cég van az országban

Gazdaság

> Vasúti árufuvarozási folyosót ter-
veznek Románián keresztül. Az Orient 
vasúti árufuvarozási folyosó működése a 
tervek szerint 2013 végén indulhat meg. 
Az irányító testület Budapesten tartotta 
első ülését, ahol egyetértési nyilatkozatot 
írtak alá Ausztria, Bulgária, Csehország, 
Görögország, Magyarország, Románia 
és Szlovákia szakterületi vezetői. A ki-
lenc európai árufuvarozási folyosó közül 
az Orient érinti a legtöbb országot, Prá-
gából Bécs és Pozsony, majd Budapest 
érintésével jut el Bukaresten keresztül 
Konstancáig, illetve Vidinen és Szófián 
át Athénig. A teherkorridor létesítésére 

vonatkozó uniós előírások nem köte-
leznek az infrastruktúra fejlesztésére, 
hanem az adott műszaki paraméterek 
mellett kívánják minél magasabb szint-
re emelni a szolgáltatási színvonalat. Az 
irányító testület ülésén egyebek mellett a 
kapacitás-elosztási keret koncepciójáról 
folytattak vitát. A korridor megvalósu-
lásával hatályba lépő hálózati üzletsza-
bályzatot 2012 végén meg kell hirdetni. 
A szabályozási hátteret jelentő kapacitás-
elosztási keretet legkésőbb a jövő év végé-
ig el kell fogadniuk a résztvevőknek. Az 
árufuvarozási folyosó működése a tervek 
szerint 2013 végén indulhat meg.

> „Megszámlálják” az érintetlen 
er dő ket. Az Országos Erdőgazdálkodá-
si Hivatal (RNP) a közeljövőben szám-
ba veszi a romániai érintetlen erdőállo-
mányt, amelyet egy 2003-ban készült 
ICAS-tanulmány még 250 000 hektárra 
becsült. Valerian Solovastru Romsilva-
igazgató szerint azonban ez mára sokat 
csökkent, főleg a visszaszolgáltatások és 
a törvényes vagy illegális fakitermelés 
révén, ezért védett területekké kell nyil-
vánítani. A Romsilva ebben az évben 
szerződést kötött a Természetvédelmi 
Világalappal az emberi kéz által érintet-
len romániai erdők védelmére és meg-

őrzésére, olyan élő értékekre, amelyek 
Európában már szinte teljesen kivesz-
tek. Jelenleg az országban a védett er-
dők összterülete 1,67 millió hektár, ami 
500 000 hektárral haladja meg a 2000-es 
szintet. Az Országos Erdőgazdálkodási 
Hivatal 856 600 hektárnyi erdőt admi-
nisztrál 22 nemzeti park révén, a többit 
nemkormányzati szervezetek és megyei 
tanácsok igazgatják. A Duna-delta Re-
zervátum önellátó, és 560 000 hektárra 
terjed ki. A Romsilva 3,5 millió hektár 
fölött felügyel az állami tulajdonú er-
dők esetében, és 1 millió hektárnyi ma-
gánerdő fölött őrködik.hí
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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 92/2003-as kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival közli, hogy 2011. 
december 5-én 12 órakor Székelyudvarhely, Malom uca 
5. sz. alatt árverés útján eladja az adós MARIBAND-
COM Kft. (fiskális lakhelye: Székelyudvarhely, Szabók 
utca 11/A szám,  Hargita megye, fiskális azonosító szám 
5900364) tulajdonát képező következő ingóságokat:

1. 1992-es évjáratú FORD TRANSIT EDS100 személygépkocsi 8600 lej

2. 204D homlokrakodó 15 000 lej
3. Szalagfűrész, lelt. szám 0002 3 700 lej
4. Szalagfűrész, lelt. szám 0003 2400 lej

Összesen 29 700 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 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 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a sze-
mélyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők 
által kibocsátott azon igazolást, amelyből 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 kényszervégrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás
a 0266–207826-os telefonszámon kapható.

Az eladási hirdetést 
2011. november 23-án kifüggesztették.

során ezeknek is megvannak a 
maguk beszállítói. S így talán 
nem véletlen az, hogy az Argeş 
megyében lévő kereskedelmi 
társaságok száma megközelíti a 
18 000-et. Érdekes jelenségként 
mutatkozik az is meg, hogy Ro-
mánia egykori gazdasági, pon-
tosabban ipari fellegvára, Brassó 
megye csak a 6. helyet foglalja el 
21 189 céggel, s olyan megyék 

előzik meg, mint például Bihar 
vagy Temes. 

Azok, akik a cégek számából a 
gazdasági fejlettség szintjére követ-
keztetnek, lehet, hogy van valami 
igazuk: az ország legszegényebb-
nek tartott olténiai vagy moldvai 
megyéiben van a legkevesebb ke-
reskedelmi társaság, Botoşani me-
gyében például 5909, Vaslui me-
gyében 5415, Mehedinţi megyé-
ben pedig alig 4463. Egyébként ez 
utóbbi megye található a már em-
lített ranglista utolsó helyén, s an-
nak tőszomszédságában Kovászna 
megye, ahol 4613 kereskedelmi 
társaságot tartanak nyilván. 

Az alaptevékenység függvé-
nyében történő rangsorolás te-
kintetében országos viszonylat-
ban a legtöbb cég a szolgáltatói 
ágazatban található, azt követi a 
nagy- és kiskereskedelmi szektor, 
s alig csak a 3. helyen van az ipar. 
Ebből az is kikövetkeztethető, 
hogy nem nevezhető ideálisnak 
az ágazati megoszlás, lévén, hogy 
a hozzáadott érték „megterme-
lői” rendszerint az ipari és az 
építkezési arcélű cégek. Továbbá 
az alaptevékenységből szárma-
zó üzleti forgalom tekintetében 
országos viszonylatban az első 
helyet egy multinacionális keres-
kedelmi arcélű cég foglalja el.

Hargita megye a középmezőnyben

A ranglistán Hargita megye a 24. helyet foglalja el, azaz a kö-
zépmezőnybe tartozik. 8731 kereskedelmi társasággal olyan 
megyéket előzve meg, mint például Szatmár, Vâlcea, Olt, 
Gorj vagy Beszterce-Naszód. És érdemes arra is utalni, hogy 
a lakosságszám tekintetében a 32. helyet foglaljuk el, tehát a 
cégek száma tekintetében előbbre kerültünk. Amúgy Hargita 
megyében minden 37. lakosra jut egy cég. A munkaképes la-
kosság tekintetében már rosszabb a helyzet, de erre vonatko-
zóan pontos számadatok nem léteznek. 
A számadatokból az is kikövetkeztethető, hogy jobbára kis 
létszámú cégekről van szó, lévén, hogy az átlaglétszám nem-
igen haladja meg a három főt. Míg országos viszonylatban a 
legtöbb aktív cég a szolgáltatások terén tevékenykedik, nem 
így Hargita megyében, ahol az első helyet a kereskedelmi tevé-
kenységet folytató cégek foglalják el, a második helyet a szol-
gáltató cégek, a harmadikat az ipari tevékenységet kifejtők, a 
negyediket pedig az építkezési szektorban tevékenykedők. Az 
üzleti forgalom tekintetében viszont az első helyet egy feldol-
gozóipari cég foglalja el. 
A fentebbi statisztikában nem szerepelnek sem országos, sem 
pedig megyei viszonylatban az engedélyezett magánszemé-
lyek, a családi vállalkozások és az egyéni vállalkozások. Ezt 
azért kell hangsúlyoznunk, mert egy adott megye vagy telepü-
lés gazdasági potenciálja szempontjából azoknak is megvan a 
maguk szerepe. Következésképpen azokkal is számolni kell. Nos, 
Hargita megye esetében azok száma meghaladja a 10 000-et, 
s évek óta számuk 9000–10 000 között van. E tekintetben 
azonban bekövetkezett egy maga nemében érdekesnek nevez-
hető jelenség : csökkent a családi vállalkozások száma, neveze-
tesen a 2006-os esztendei 3413-ról mintegy 1700-ra, s ezzel 
egyidejűleg gyarapodott az engedélyezett magánszemélyek 
száma. De ha már a vállalkozási dinamikáról esett szó, utal-
hatunk arra is, hogy a kereskedelmi társaságok tekintetében 
is kitapintható az: 2005-ben azok száma 7025 volt, 2008-ban 
8585-re emelkedett, majd 2009-ben 8246-ra csökkent, hogy 
azt követően ismét növekvő tendenciát mutasson, elérve a je-
lenlegi 8731-et. 
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Az ország legsze-
gényebbnek tartott 
olténiai vagy mold-
vai megyéiben van a 
legkevesebb kereske-
delmi társaság beje-
gyezve, Vaslui megyé-
ben 5415, Mehedinţi 
megyében pedig alig 
4463.


