
 - 1 - 
  

CONSILIUL NAŢIONAL DE  
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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
adoptă următoarea, 

 
DECIZIE 

Nr. 1765/C9/1971 
Data: 19.10.2015 

 
 Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 19264/07.10.2015, depusă de SC Roboscan SRL, 
cu sediul în Bencecul de Jos nr. 189, judeţul Timiş, CUI 26163117, 
privind procedura de licitaţie deschisă, organizată de Municipiul 
Timişoara (Primăria), cu sediul în Timişoara, b-dul C.D. Loga nr. 1, 
judeţul Timiş, pentru încheierea acordului-cadru de prestare servicii de 
cadastru şi topografie (documentaţie cadastrală şi intabulare) pentru 
bunurile imobile (clădiri şi terenuri) din domeniul public şi privat al 
Municipiului Timişoara, contestatoarea a solicitat anularea licitaţiei şi 
refacerea caietului de sarcini şi a modelului de acord-cadru depus sau 
reluarea procedurii, astfel încât să se permită participarea mai multor 
operatori economici la procedura în cauză. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, 
respinge ca tardivă contestaţia formulată de SC Roboscan SRL, în 
contradictoriu cu Municipiul Timişoara (Primăria). 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
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34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentei 
decizii se poate formula plângere în termen de zece zile de la 
comunicare. 

 
 


