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OFERTE SERVICIU

l SC ROMPREST SECURITY SRL 
angajeaza AGENT SECURITATE in 
Otopeni. Program 12/24-12/48, sala-
riul brut 1.250lei, plata orelor de 
noapte. Asiguram scolarizare. 
Contact: 021.204.19.90.

l Compact Trust SRL angajeaza 
lucrator bucatarie  pentru punct de 
lucru Mehadia – C-S. Cerinte;- limba 
turca nivel avansat – cunoasterea 
bucatariei orientale – limba romana si 
limba engleza nivel conversational. 
Informatii tel. 0727477007.

l Angajez instalatori sanitare şi 
termice. Tel.0763663024.

LICITAȚII
ANUNŢ CARE TREBUIA SĂ 
APARĂ ÎN JURNALUL NAŢIONAL 
DIN DATA DE 30 NOIEMBRIE 
2016. Administraţia Naţională „Apele 
Române”- Administraţia Bazinală de 
Apă Siret cu sediul în Bacău, str.Cuza 
Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, 

tel.0234 541646, fax 0234 510050, în 
calitate de unitate locatoare, anunţă: 
organizarea în zilele de 20 şi 21 decem-
brie 2016 a licitaţiilor publice cu ofertă 
în plic închis privind închirierea de 
bunuri imobile, terenuri situate în 
albiile minore ale râurilor, pe raza jude-
ţelor Suceava, Neamţ, Bacău şi Iaşi. 
Închirierea are ca scop înlăturarea 
materialului aluvionar (exploatare 
agregate minerale) pentru asigurarea 
scurgerii optime în albie. Durata închi-
rierii este de 2 ani.  Garanţia de partici-
pare este de 10% din valoarea minimă 
a chiriei anuale, respectiv 0,56 lei/mp/
an, pentru fiecare dintre următoarele 
bunuri imobile, licitaţiile urmând a se 
derula astfel: în data de 20 decembrie 
2016. Judeţul Suceava. Râul Moldova  
- Vadu Moldovei / Vadu Moldovei  - 
39.700 mp. Forăşti / Forăşti - 44.350 
mp. Pod Izvor / Păltinoasa şi Capu 
Câmpului - 60.000 mp. Râul Suceava 
- Bosanci / Udeşti - 10.000 mp. Cotu 
Dobei 3 / Udeşti - 46.500 mp. Udeşti 
aval/ Udeşti  - 10.000 mp. Frătăuţii 
Vechi / Frătăuţii Vechi - 15.000 mp. 
Râul Siret - Dolhasca aval confl.pr.
Turbata/Dolhasca - 33.000 mp.  
Dolhasca la Maranda / Dolhasca - 
19.000 mp. Dolhasca Furnica / 
Dolhasca - 28.000 mp. în data de 21 
decembrie 2016. Judeţul Neamţ - Râul  
Moldova  - Boteşti amonte/ Boteşti şi 
Văleni - 52.000 mp. Drăgăneşti 2 / 
Drăgăneşti - 90.000 mp. Gherăieşti / 
Gherăieşti -  40.000 mp. Râul Siret  - 
Rocna/ Icuşeşti - 30.000 mp. Judeţul 
Bacău. Râul Siret - Hârleşti A.P./ Fili-
peşti  - 11.000 mp. Săuceşti intermediar 
/ Săuceşti -  13.000 mp. Donţu/ Letea 
Veche şi Buhoci - 53.304 mp. Râul 
Popeni - Popeni / Căiuţi - 8.000 mp. 
Râul Tazlău -bAmonte Belci / Oneşti - 
7 . 5 0 0  m p .  R â u l  B i s t r i ţ a  - 
U.H.E.Galbeni / Iteşti şi Gârleni -   
40.000 mp. Judeţul Iaşi - Râul 
Moldova - Cristeşti 2 / Timişeşti -  
90.000 mp. Râul Siret - Luncaşi 1/ 
Mogoşeşti Siret şi Hălăuceşti - 30.000 
mp. Luncaşi / Hălăuceşti -15.000 mp. 

Facem precizarea că pentru perime-
trele situate în situri Natura 2000 este 
interzisă activitatea de exploatare a 
agregatelor minerale, precum şi efectu-
area de activităţi conexe, într-o 
anumită perioadă a anului. Astfel: -  
pentru toate perimetrele situate în albia 
minoră a râului Moldova, respectiv în 
sit-urile Natura 2000 ROSCI0363, 
ROSCI0364, ROSCI0365 este interzisă 
această activitate în perioada 01 aprilie 
– 31 iulie; - pentru perimetrele 
ROCNA, HÂRLEȘTI A.P., LUNCAȘI 
1 şi LUNCAȘI situate în albia minoră a 
răului Siret, în sit-ul Natura 2000 
ROSPA0072 este interzisă această 
activitate în perioada 15 martie-15 
august. Garanţia de participare poate fi 
constituită sub forma unei scrisori de 
garanţie bancară eliberată de o bancă 
din România în favoarea unităţii loca-
toare sau a unui ordin de plată, 
confirmat prin extras de cont, în contul 
RO51TREZ0615005XXX013935 - 
TREZORERIA BACĂU, CIF 
33839263. Condiţiile de participare 
sunt precizate în caietul de sarcini. 
Ofertele vor fi depuse astfel: Pentru 
bunurile imobile licitate în data de 
20.12.2016, oferta va fi depusă în data 
de 20.12.2016 până la ora 9.30, plicurile 
urmând a fi deschise în aceeaşi zi la ora 
10; Pentru bunurile imobile licitate în 
data de 21.12.2016, oferta va fi depusă 
în data de 21.12.2016 până la ora 9.30, 
plicurile urmând a fi deschise în aceeaşi 
zi la ora 10. Caietul de sarcini, în 
valoare de 1.250,00 lei, poate fi achiziţi-
onat de la sediul Administraţiei Bazi-
nale de Apă Siret - birou Patrimoniu 
sau cu ordin de plata în contul RO 
69TREZ 061502201X013928 - 
TREZORERIA BACĂU CIF: 
RO18264854, începând cu data de 
06.12.2016 şi până în ziua anterioară 
desfăşurării licitaţiilor. Valabilitatea 
obligatorie a ofertei este de 90 de zile de 
la data deschiderii acesteia. Prezentul 
anunţ este postat pe site-ul www.
rowater.ro/dasiret la rubrica ANUN-
ŢURI - LICITAŢII ACTIVE.
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