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HIRDETÉS 

a Maros megye magántulajdonában lévő, Marosvásárhely, Forradalom utca 45 sz. alatti, 

földszintes építményekből és a hozzá tartozó 399 m² területből álló ingatlan nyilvános 

árverésen történő eladására vonatkozóan 

 

Maros megye kihirdeti, hogy 2018. május 3-án 10.00 órától nyilvános árverést szervez a megyei 

önkormányzat Marosvásárhely, Győzelem tér 1 sz. alatti székhelyén, a Maros megye 

magántulajdonában lévő, Marosvásárhely, Forradalom utca 45 sz. alatti ingatlan eladására, 

amely földszintes építményekből és a hozzá tartozó 399 nm területből áll, és amely a 133156 

(5-ös Tömb) kataszteri szám alatt van bejegyezve a marosvásárhelyi telekkönyvbe. 

A kikiáltási ár 60.000 euró. 

A nyilvános árverésre a tulajdonos székhelyén, a Marosvásárhely, Győzelem tér 1 sz. alatti 

épületben, a II. emeleti kis gyűlésteremben kerül sor. 

Az árverésen zárt borítékban benyújtott árajánlattal lehet részt venni, és a legnagyobb árat ajánló 

vevőt fogják nyertesnek nyilvánítani.   

Az érdekeltek az árajánlatokat zárt borítékban nyújthatják be a Maros Megyei Tanács Iktatójában, a 

Győzelem tér 1 sz. alatti 1-es számú irodában, 2018. május 3-án, 10.00 óráig. 

Az ingatlan eladására vonatkozó szabályzat elérhető a megyei tanács weboldalán 

(www.cjmures.ro) a következő link megnyitásával:  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa2_hot027_2018.pdf az árverésre vonatkozó felhívás 

pedig megtalálható a Közönségszolgálat és Közérdekű információk rovatban a Hirdetmények 

címszó alatt.  

Az ajánlattevők kötelesek kifizetni a részvételi garanciát, amely a kikiáltási ár 10%-ának felel meg, 

azaz 6.000 euró, amelyet lejben kell befizetni a Román Nemzeti Banknak a befizetés napján 

érvényes árfolyama alapján átszámolva. Az összeget banki átutalással kell befizetni Maros megye 

kincstári számlájára - RO11TREZ4765006XXX000224, CUI 4322980, az ajánlatok benyújtására 

meghatározott határidőig. 

Az ajánlattevők, román vagy külföldi, természetes vagy jogi személyek lehetnek, akik teljesítik az 

ingatlan eladására vonatkozó szabályzat 12-17. cikkelyeiben előírt feltételeket. 

Az érdekelt személyek kérhetik az ingatlan megtekintését, az ingatlan eladására vonatkozó 

szabályzat 17. cikkely (4) bekezdés által meghatározott feltételek mellett. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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