
  
 

ELADÁSI KÖZLEMÉNY 
 
Az Adóügyi Eljárás Törvénykönyvére vonatkozó, újraközölt, módosított és kiegészített, 92/2003-as 

Kormány rendelet 162. cikkelye 2. bekezdésének értelmében kihirdetjük, hogy 2015. FEBRUÁR hónap 20 – án 

12 óra i kezdettel, Marosvásárhely Municípium székhelyén (a Győzelem tér 3. szám alatt) NYILVÁNOS 

ÁRVERÉSEN bocsátják eladásra a következő ingatlan és ingó javakat, amelyek az adósok tulajdonát képezik: 

1.  S.C. VIDEO SATELIT S.R.L.  / székhely:  în Marosvásárhely, VARGA Katalin utca 6.szám 

  Végrehajtási iratcsomó:  57525 / 2013. ápr. 15 

        Ingatlan megnevezése :                                Kikiáltási ár ( lejben )    

                      

         Épület Marosvásárhelyen                               41.177 

               HOREA utca   22 / 2 sz. 

                     Telek Marosvásárhelyen                               70.613 

HOREA utca   22 / 2 sz. 

2. ORBAN EUGEN  / lakcím: Marosvásárhely,  KOVÁSZNA utca   8 / 5 sz. 

  Végrehajtási iratcsomó :59719 / 2012 

  Ingatlan megnevezése:                                   Kikiáltási ár ( lejben )               

                     Garázs Marosvásárhelyen,  

         KOVÁSZNA nr  6. sz.               8.384        

          3.  VERES ATTILA   / lakcím: Marosvásárhely,  LIVIU REBREANU utca   34. sz. 

Végrehajtási iratcsomó : 74667 / 2013 

Ingatlan megnevezése:                                     Kikiáltási ár ( lejben )               
            

                   Épület Marosvásárhelyen,                               

               SÁROS utca 18. sz.        86.584 

           4.  SZABÓ CSABA ATTILA /  lakcím: Marosvásárhely ,BRASSÓI utca   10 / 15 sz.  

Végrehajtási iratcsomó : 141932 / 2014 

Ingatlan megnevezése:                                     Kikiáltási ár ( lejben )               
            

                   Garázs Marosvásárhelyen,                            

BAZSALIKOM UTCA  2. sz.        11.178 

        

a végrehajtási iratcsomók szerinti felértékelési je lentésnek megfelel ően, az árverés kikiáltási árai 

nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. 

 A vásárlási ajánlatokat írásban kell benyújtani Marosvásárhely municípium székhelyén (Győzelem tér 3. 

sz.) legkésőbb 2015. február 19-én 12.00 óráig, mellékelve az árverésen való részvételi díj befizetésének 

igazolását, amely 10%-át jelenti az árverésen szereplő javak értékének. A befizetés a Marosvásárhelyi 

Kincstárnál nyitott  bankszámlára (RO92TREZ4765006XXX000221) történik. 

 Minden személyt - aki még bármilyen jogot tart fenn az említett javakra – felkérnek, értesítse erről a 

végrehajtó szerveket az eladásra kitűzött dátum előtt. 

  

 



A javak iránt érdekl ődőknek fel kell mutatniuk az ANAF, illetve a MAROSVÁS ÁRHELYI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL által kibocsátott igazolványt , miszerint nincs tartozásuk a költségvetés felé.  

 Az árverés lefolyásával kapcsolatos további információkat Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának 

székhelyén, a Győzelem tér 3. szám alatt, illetve a 0265 / 268330 –os telefonszámon (202-es belső) lehet 

elérni. 

 


