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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
           Str. Stavropoleus 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. 1760/C1/1705 
Data:16.10.2015  

 
 

       Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. 16648/01.09.2015, depusă de SC COMPACT 
CONSTRUCT SRL, cu sediul în localitatea Alba Iulia, Str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 49, judeţ Alba, având CUI RO 1756720, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J01/165/1992, reprezentată convenţional 
prin av. Vlad Jinaru, împotriva adresei de comunicare a rezultatului 
procedurii emisă de către CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în 
localitatea Alba Iulia, Piaţa Ion I.C.Brătianu nr.1, judeţ Alba, Cod postal: 
510118, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
„cerere de oferte”, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, 
având drept obiect: „Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru 
sediu Consiliul Judeţean Alba cu extindere” COD CPV 45454100-5, s-a 
solicitat anularea actului de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
15451/VII/D/18/24.08.2015, respectiv a raportului procedurii 
subsecvent; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei 
contestatorului; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei 
depuse de PALEX CONSTRUCŢII INSTALAŢII SRL; obligarea autorităţii 
contractante la plata cheltuielilor ocazionate de judecarea prezentei 
contestaţii. 

Prin adresa nr. 2375/09.09.2015, înregistrată la CNSC cu nr. 
17419/10.09.2015, SC PALEX CONSTRUCŢII INSTALAŢII SRL, cu sediul 
în Bucureşti, str. Eşarfei nr. 63- 71, sector 3, înmatriculată la Oficiul 
registrului Comerţului sub nr. J40/21960/1994, având CUI RO 6546959, 
reprezentată legal prin dna Iordache Liliana, în calitate de Administrator, 
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formulează CERERE DE INTERVENŢIE ÎN INTERES PROPRIU, în care 
solicită respingerea contestaţiei. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge ca nefondată contestaţia formulată de către SC COMPACT 

CONSTRUCT SRL în contradictoriu cu CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA iar, pe 
cale de consecință, admite cererea de intervenție formulată de SC PALEX 
CONSTRUCŢII INSTALAŢII SRL. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

prevederile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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


