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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. 1768/C11/2005 

Data: 19.10.2015 
 
Prin contestaţia nr. 53/12.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

19645/12.10.2015, formulată de SC FASTPROMO SRL, cu sediul în Braşov, 
str. N. D. Cocea nr. 2A, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J08/1737/2003, având CUI RO 13703851, reprezentată 
legal de Gheorghe Maftei – Administrator, împotriva documentaţiei de 
atribuire, emisă în cadrul procedurii de atribuire, prin „cerere de oferte”, a 
contractului de achiziţie publică, având ca obiect: „SERVICII DE DIFUZARE 
VIDEOCLIP DE PREZENTARE A PROIECTULUI «MANAGEMENTUL 
INFORMATIZAT AL SISTEMULUI DE TRANSPORT ÎN COMUN» COD SMIS 
40134”, cod CPV 79342200-5, organizată de autoritatea contractantă 
MUNICIPIUL BRAŞOV, cu sediul în Braşov, b-dul Eroilor nr. 8, judeţul Braşov, 
s-a solicitat, suspendarea procedurii de atribuire, până la soluţionarea 
fondului cauzei, eliminarea cerinţelor restrictive din fişa de date a achiziţiei, 
respectiv din caietul de sarcini. 
 Capătul de cerere privind suspendarea procedurii a fost respins ca 
nefondat prin decizia 264S/C11/2005/15.10.2015. 
 

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

 
 

DECIDE: 
 
Respinge, ca rămasă fără obiect, contestaţia formulată de SC 

FASTPROMO SRL, în contradictoriu cu MUNICIPIUL BRAŞOV şi dispune 
continuarea procedurii de achiziţie publică. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
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Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 
zile de la comunicare. 
 


