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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea 

nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

 
Nr. 2671/C5/3086 
Data: 02.10.2014 

 
Prin contestaţia nr. 5042/29.08.2014, înregistrată la Consiliu 

sub nr. 26213/01.09.2014, asocierea S.C. TRUSTUL DE INSTALAŢII 
MONTAJ ŞI CONSTRUCŢII S.A. – S.C. DEMONT AMBIENTE S.R.L., 
reprezentată prin liderul asocierii S.C. TRUSTUL DE INSTALAŢII 
MONTAJ ŞI CONSTRUCŢII S.A., cu sediul în municipiul Cluj Napoca, 
str. Buftea nr. 1, judeţul Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J12/5159/1992, având CUI RO 2897361, în 
calitate de lider al asocierii a contestat actul administrativ nr. 
18.175/954 UIP/20.08.2014 reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii, emis în cadrul procedurii de atribuire prin „licitaţie 
deschisă”, a contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Servicii de proiectare şi execuţie lucrări pentru proiectul 
«Reabilitarea sitului poluat istoric – Depozit deşeuri periculoase UCT 
– Poşta Rât (Municipiul Turda)»”, coduri CPV: 45112340-0, 
45262320-0, 79930000-2 şi altele (Rev.2), organizată de 
autoritatea contractantă MUNICIPIUL TURDA (PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI TURDA), cu sediul în municipiul Turda, Piaţa 1 
Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Cluj şi a solicitat anularea 
raportului proceduri şi a actelor prin care s-a stabilit rezultatul 
procedurii, obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii 
de atribuire, la stabilirea şi comunicarea unui nou rezultat al 
procedurii, pornind de la caracterul conform şi acceptabil al ofertei 
sale, de la caracterul neconform şi/sau inacceptabil al ofertei 
depuse de asocierea S.C. ROMABELT IMPORT EXPORT S.R.L. - 
GEOHIDROTERV KFT, pe baza primelor constatări ale autorităţii 
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contractante şi a dispoziţiilor pe care le va adopta Consiliul, iar 
pentru ipoteza în care oferta declarată câştigătoare va fi 
considerată conformă şi acceptabilă, prin reevaluarea corectă a 
acesteia şi stabilirea unui nou punctaj pentru oferta sa şi a ofertei 
depuse de asocierea S.C. ROMABELT IMPORT EXPORT S.R.L. - 
GEOHIDROTERV KFT, să se dispună orice alte măsuri necesare 
pentru remedierea actelor care afectează procedura de atribuire, iar 
în situaţia în care asocierea declarată câştigătoare a depus 
documente noi faţă de cele depuse iniţial, chiar dacă este urmarea 
unei solicitări de clarificări, obligarea autorităţii contractante la 
respingerea ofertei ca neconformă, precum şi accesul la dosarul 
achiziţiei publice. 

Asocierea S.C. ROMABELT IMPORT EXPORT S.R.L. – 
GEOHIDROTERV KFT, reprezentată prin liderul asocierii S.C. 
ROMABELT IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în municipiul Târgu-
Mureş, str. Avram Iancu nr. 68, judeţul Mureş, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J26/1584/1994, având CUI RO 
6668026, ofertant declarat câştigător în procedura de atribuire ce 
face obiectul cauzei, a depus prin e-mail, cererea de intervenţie nr. 
1051/09.09.2014, înregistrată la Consiliu sub nr. 26779/ 
09.09.2014 şi în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 
26850/10.09.2014 prin care a solicitat încuviinţarea/admiterea în 
principiu şi admiterea pe fond a cererii de intervenţie, precum şi 
respingerea, ca nefondată, a contestaţiei formulată de către S.C. 
TRUSTUL DE INSTALAŢII MONTAJ ŞI CONSTRUCŢII S.A şi 
menţinerea ca legale şi temeinice a actelor atacate. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE 

 
Respinge, ca nefondată, excepţia de inadmisibilitate, invocată 

de autoritatea contractantă MUNICIPIUL TURDA (PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI TURDA) şi de intervenienta asocierea S.C. 
ROMABELT IMPORT EXPORT S.R.L. – GEOHIDROTERV KFT, 
reprezentată prin liderul asocierii S.C. ROMABELT IMPORT EXPORT 
S.R.L., în raport de nerespectarea prevederilor art. 271¹ alin. (2) 
din OUG nr. 34/2006. 

Respinge, ca nefondată, excepţia invocată de contestatoarea 
asocierea S.C. TRUSTUL DE INSTALAŢII MONTAJ ŞI CONSTRUCŢII 
S.A. – S.C. DEMONT AMBIENTE S.R.L., reprezentată prin liderul 
asocierii S.C. TRUSTUL DE INSTALAŢII MONTAJ ŞI CONSTRUCŢII 
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S.A., privind neconstituirea garanţiei de bună conduită de către 
intervenientă. 

Admite contestaţia formulată de asocierea S.C. TRUSTUL DE 
INSTALAŢII MONTAJ ŞI CONSTRUCŢII S.A. – S.C. DEMONT 
AMBIENTE S.R.L., reprezentată prin liderul asocierii S.C. TRUSTUL 
DE INSTALAŢII MONTAJ ŞI CONSTRUCŢII S.A., cu sediul în 
municipiul Cluj Napoca, str. Buftea nr. 1, judeţul Cluj, în 
contradictoriu cu autoritatea contractantă MUNICIPIUL TURDA 
(PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA), cu sediul în municipiul Turda, 
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Cluj. Anulează Raportul 
procedurii înregistrat sub nr. 17982/951 UIP/18.08.2014, precum şi 
toate actele subsecvente acestuia şi obligă autoritatea contractantă 
ca, în termen de 10 zile de la primirea deciziei, să continue 
procedura de atribuire prin reevaluarea ofertei câştigătoare, 
conform celor reţinute în motivare. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu respectarea 
celor decise anterior. 

Respinge cererea de intervenţie formulată de asocierea S.C. 
ROMABELT IMPORT EXPORT S.R.L. – GEOHIDROTERV KFT, 
reprezentată prin liderul asocierii S.C. ROMABELT IMPORT EXPORT 
S.R.L., cu sediul în municipiul Târgu-Mureş, str. Avram Iancu nr. 
68, judeţul Mureş. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 10 zile de la comunicare. 
 


