
Gazdaság

8. oldal |  2011. december 7., SZerdahargitanépe

 hirdetéS

Csökkennek a helyi költségvetéseket

Hargita megye kilencmillió
 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. 
december 19-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 azonosítószám 
5900364) tulajdonát képező következő ingóságokat:

 1992-es évjáratú FORD TRANSIT 
     EDS100 személygépkocsi     6 450 lej
 204D homlokrakodó  11 250 lej
 szalagfűrész, lelt. szám 0002   2 775 lej
 szalagfűrész, lelt. szám 0003   1 800 lej

ÖSSZESEN:       22 275 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: a 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.

Az eladási hirdetést 2011. december 6-án 
kifüggesztették.

Csökkennek a helyi költségveté-
seket a jövedelemadóból megil-
lető kvóták. Az intézkedés a 
Hargita megyei településektől is 
jelentős forrásokat von el: 2012-
ben a községek, a városok és a 
municípiumok helyi költségve-
téseibe a jövedelmi adóból mint-
egy 3,6 millió lejjel kevesebb fog 
befolyni, mint az idén, a megyei 
tanács helyi költségvetésébe 
pedig körülbelül 1,2 millió lejjel 
kevesebb. A helyi költségveté-
sek kiegyensúlyozására szánha-
tó, a jövedelmi adóból befolyt, 
összeg több mint 4 millió lejjel 
lehet kevesebb, mint az idén.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A Hivatalos Közlöny decem-
ber 2-i számában jelent 
meg a 2006/273-as, a helyi 

közpénzügyi törvényt módosító 
2011/102-es sürgősségi kormány-
rendelet, amely értelmében csök-
kennek a jövedelemadóból a helyi 
költségvetéseket megillető kvóták. 

A sürgősségi kormányrendelet meg-
indokolásában többek között az 
szerepel, hogy 2012. január 1-jétől 
a tanügyi törvény (a 2011/1-es 
törvény) 104-es szakaszának értel-
mében az iskolai egységek dologi 
kiadásait az állami költségvetésből 
finanszírozzák, ezért csökken-
nek annak bevételei. Továbbá 
utalás van arra is, hogy a 2012-es 
állami költségvetéstervezet reá-
lis feltételek közötti kidolgozása 
szükségessé tesz jogszabályozási 
intézkedéseket is. Nos, mindkét 
érv tekintetében pontatlanságok 
lelhetők fel. Ami az állami költség-
vetést illeti, tulajdonképpen nem 
a bevételek csökkenéséről van szó, 
hanem a kiadások megemelkedé-
séről. Ami pedig a 2012-es állami 
költségvetéstervezet kidolgozásá-
nak a megalapozását illeti, az fur-
csállandó, hogy a most megjelent 
sürgősségi kormányrendelet poszt-
faktum született meg, ugyanis a 
költségvetés tervezetét már azt 
megelőzően benyújtotta a kormány 
a parlamenthez. 

Csökken a kiutalandó
részarány
A módosító jellegű sürgőssé-

gi kormányrendelet, amint már 
arra utaltunk, a helyi költségve-
tések számára jelent majd érvá-

> Az előrejelzettnél alacsonyabb le-
het az infláció decemberben. A Román 
Nemzeti Bank elnöke szerint ha továbbra 
is hasonlóan alakulnak a fogyasztói árak, 
akkor előfordulhat, hogy december végén 
még a BNR becsléseinél is alacsonyabb 
lesz az éves infláció. Mugur Isărescu sze-
rint ugyanakkor az euróövezetben ta-
pasztalható feszültségek ellenére a lej ár-
folyama is viszonylag stabil volt az utóbbi 
időben. A BNR elnöke azt is mondta, az 
infláció csökkenésével egy időben a lej ala-
pú hitelek kamata is kisebb lehet. A BNR 
november elején módosította az inflációs 
előrejelzését 4,6%-ról 3,3%-ra. 

> Nőtt a piac. A szépészeti és tisztálko-
dási cikkek romániai piaca idén 3,2 száza-
lékkal nőtt, a tavalyi 3,94 milliárd lejről 4,07 
milliárd lejre – derül ki a brit Euromonitor 
cég felméréséből, amely szerint újabb nö-
vekedés várható, ha ismét bővülni kezd a 
kereskedelmi forgalom. Az Euromonitor 
International becslése szerint jövő évben 
4,5 százalékos lesz a növekedés és az értéke 
eléri a 4,25 milliárd lejt. 2010-ben a piac két 
százalékkal nőtt, 3,86 milliárd lejről 3,94 
milliárdra, kicsit lassúbb mértékben, mint 
az előző években. A növekedést gátolta az 
elhúzódó gazdasági válság, az áfa emelése 
és a lakosság jövedelmének csökkenése. „A 

pozitív trend megmaradt 2010-ben is, de 
az előrejelzés nem szólt ilyen elnyúló vál-
ságról. Bár nem volt rossz év, nem volt a 
várakozásoknak megfelelő mértékben jó 
sem” – mutat rá a tanulmány. Romániá-
ban továbbra is igen jelentősek a különb-
ségek a városi és falusi fogyasztás között. 
A növekedési lehetőségek hatalmasok, 
mivel a lakosság 45 százaléka falusi kör-
nyezetben él, ahol a szépészeti és tisztálko-
dási cikkek piaca igen gyengén fejlett. Fal-
vakon leginkább az alapszükségleti cikkek 
fogynak. Ugyanakkor az értékesítési csa-
tornák is másak, mint városon, legnagyobb 
sikernek a közvetlen értékesítés örvend. A 

kiskereskedelmi láncok kiterjesztésével és 
a lakosság jövedelmének növekedésével 
a falusi környezetben jelentős fejlesztésre 
van lehetőség a kozmetikai cikkek eladása 
szempontjából. Az elmúlt években Romá-
niában folyamatosan nőtt az érdeklődés a 
kozmetikai cikkek iránt, de egyre nagyobb 
hangsúly tevődik a gyártási folyamatra és a 
környezetre gyakorolt hatásra is. Nagyobb 
az igény a szerves kozmetikumokra, és a 
gyártók ebben a kategóriában próbálnak 
erősíteni. A piacot a multinacionális cégek 
uralják, de az elmúlt évek gazdasági válsága 
segítette a helyi cégeket, hogy kisebb áraik-
kal jobban jelen legyenek a piacon.hí
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Csíkszeredát is érinti. A Hargita megyei települések 3,6 millió lejjel kevesebből kell gazdálkodjanak jövőben fotó: cSíki ZSolt


