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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. 1771/C4/1787 
Data: 20.10.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. E14199/10.09.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 17461/10.09.2015, 
formulată de către de SC ROSAL GRUP SA, cu sediul în Bucureşti, str. 
Labirint nr. 84, camera 1, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J40/8222/1994, având CUI RO6089555, formulată 
împotriva adresei nr. 25655/31.08.2015 reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii de atribuire, emisă de către MUNICIPIUL SUCEAVA 
(PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA), cu sediul în Suceava, bd. 1 Mai nr. 
5A, judeţul Suceava, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii 
contractului de concesiune având ca obiect „Delegarea de gestiune prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră în Municipiul 
Suceava”, se solicită: 
- anularea procesului verbal de reevaluare în ceea ce priveşte 

clarificările solicitate Asocierii Florconstruct SRL – SC Diasil Service 
SRL, precum şi a procesului verbal de analiză a răspunsului la 
clarificări, cu remediul înlăturării din dosarul achiziţiei a documentelor 
depuse de Asociere în faza reevaluării (memoriu/note de 
fundamentare, opinii legale, expertize, etc.) care modifică oferta 
iniţială,  

- anularea rezultatului procedurii de atribuire prin care a fost declarată 
admisibilă şi câştigătoare oferta Asocierii Florconstruct SRL – SC 
Diasil Service SRL, 

- anularea în parte a raportului procedurii de atribuire, în ceea ce 
priveşte declararea ca admisibilă şi câştigătoare a ofertei Asocierii, 

- anularea adresei nr. 25655/31.08.2015 prin care a fost comunicat 
rezultatul procedurii de atribuire şi a tuturor adreselor de comunicare 
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a rezultatului procedurii, precum şi anularea tuturor actelor 
subsecvente 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei Asocierii cu 
respectarea documentaţiei de atribuire, a Deciziei nr. 1278/C7/1301, 
a Ordinului Preşedintelui ANRMAP nr. 109/2007, la refacerea 
raportului de atribuire fără reevaluarea ofertelor celorlalţi participanţi 
şi la continuarea procedurii.     

Prin adresa înregistrată la Consiliu sub nr.18002/18.09.2015, ce 
reprezintă „cerere de intervenţie accesorie” formulată de Asocierea SC 
SC FLORCONSTRUCT SRL cu sediul în Suceava, str. Petru Rareş nr. 52, 
judeţul Suceava, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului J33/2017/1993 şi Cod Unic de Înregistrare 5031652, şi SC 
DIASIL SERVICE SRL cu sediul în Suceava, str. Septilici nr. 17, jud. 
Suceava, reprezentată convenţional de către Cabinet de Avocat Gudula 
Ştefan cu sediul în Suceava, bdul 1 Decembrie 1918 nr. 10, etj. 3, cam. 
6, jud. Suceava, în calitate de câştigătoare a procedurii de licitaţie 
deschisă antemenţionată, organizată de MUNICIPIUL SUCEAVA 
(PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA), se solicită admiterea cererii de 
intervenţie şi respingerea contestaţiei.  

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (2) şi (4) 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, admite în parte contestaţia 
formulată de SC ROSAL GRUP SA, în contradictoriu cu MUNICIPIUL 
SUCEAVA (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA) şi dispune anularea 
raportului procedurii, a comunicărilor privind rezultatul procedurii, 
precum şi reevaluarea ofertei Asocierii SC FLORCONSTRUCT SRL - SC 
DIASIL SERVICE SRL.  

În temeiul art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006, respinge ca 
nefondate celelalte cereri ale contestatoarei.  

În temeiul art. 66 şi 67 din Codul de procedură civilă, admite în 
parte cererea de intervenţie formulată de asocierea S.C. 
FLORCONSTRUCT S.R.L. şi S.C. DIASIL SERVICE S.R.L., în ceea ce 
priveşte excepţia inadmisibilităţii cererii contestatoarei referitoare la  
,,refacerea raportului de atribuire fără reevaluarea ofertelor celorlalţi 
participanţi’’ şi va respinge restul solicitărilor intervenientei. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006.  

În temeiul art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006, dispune 
continuarea procedurii de atribuire, cu respectarea celor decise. 
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Măsurile dispuse vor fi aduse la îndeplinire într-un termen de 
maximum 15 zile de la comunicarea prezentei. 

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

 


