
 

1

 
 

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 prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea: 

 
DECIZIE 

Nr. 1780/C9/1944 
Data: 21.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 28820/02.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19049/05.10.2015, 
depusă de SC Drivecom Center SRL, cu sediul în Deva, str. Aleea 
Crişului nr. 1A, judeţul Hunedoara, având CUI 3305894, privind 
procedura cerere de oferte, organizată de Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Centru, cu sediul în Alba Iulia, str. Decebal nr. 12, judeţul 
Alba, în calitate de autoritate contractantă, pentru atribuirea 
contractului de furnizare autoturism 8+1 locuri în cadrul Proiectului cu 
titlul Sprijin acordat în perioada 2013-2015 pentru Organism 
Intermediar din cadrul ADR Centru în implementarea şi monitorizarea la 
nivel regional a POR 2007-2013, contestatoarea a solicitat anularea 
comunicării rezultatului procedurii nr. 28197/”29.10.2015”, prin care i 
s-a adus la cunoştinţă că oferta sa a fost declarată inacceptabilă  şi 
neconformă, obligarea autorităţii contractante la constatarea 
acceptabilităţii şi conformităţii ofertei sale, precum şi recunoaşterea 
dreptului pretins, în sensul acceptării ofertei sale şi a interesului legitim 
în promovarea contestaţiei. 
 

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

 
DECIDE: 

 
În conformitate cu art. 278 alin. (5) şi (6) 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 
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ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, 
respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC Drivecom Center 
SRL, în contradictoriu cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, 
şi dispune continuarea procedurii. 

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

 
 


