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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. 1761/C7/1874 
Data: 19.10.2015 

 
 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent din 

23.09.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 18384/24.09.2015, formulată de către S.C. 
ANTREPRIZA DE REPARAŢII ŞI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-
Napoca, str. Fabricii nr. 131, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J12/953/1997, având CUI RO 9478840, 
reprezentată prin avocat Vlad Jinaru, formulată împotriva adresei nr. 
23138/18.09.2015 de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, 
emisă de către S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A., cu sediul în Cluj-
Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, judeţul Cluj, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte, 
organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect 
„Înfiinţare reţea apă potabilă în sat Nădăşelu, comuna Gârbău, judeţul 
Cluj”, se solicită admiterea contestaţiei, anularea actului de comunicare 
a rezultatului procedurii nr. 23138/18.09.2015, respectiv a raportului 
procedurii, ca fiind netemeinice şi nelegale, obligarea autorităţii 
contractante la reevaluarea ofertei depuse de S.C. ACI BISTRIŢA S.A., 
precum şi obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor 
ocazionate de judecarea contestaţiei. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 

 
Respinge excepţia tardivităţii contestaţiei formulată de către S.C. 

ANTREPRIZA DE REPARAŢII ŞI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A., invocată de 
autoritatea contractantă S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. 

Respinge contestaţia formulată de către S.C. ANTREPRIZA DE 
REPARAŢII ŞI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Fabricii nr. 131, judeţul Cluj, în contradictoriu cu S.C. COMPANIA DE APĂ 
SOMEŞ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, 
judeţul Cluj, ca nefondată. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen 

de 10 zile de la comunicare.             
 


