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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. 1784/C7/2044 
Data: 26.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 108/12.10.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 

20016/16.10.2015, formulată de către S.C. UNLIMITED CONSULT S.R.L., 
cu sediul în Ciceu Mihăieşti, str. Principală nr. 141, jud. Bistriţa-Năsăud, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J06/242/2011, 
având CIF RO 28360042, reprezentată legal prin administrator ing. Ficior 
Constantin, împotriva adresei nr. 4038/07.10.2015, conform căreia 
procedura a fost anulată, emisă de către COMUNA LEŞU, cu sediul în 
Leşu, str. Principală nr. 133A, jud. Bistriţa-Năsăud, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de achiziţie directă, a 
contractului de servicii având ca obiect „Elaborare PT şi DTE pentru 
obiectivul «Modernizare străzi rurale în comuna Leşu, judeţul Bistriţa-
Năsăud»”, cod CPV 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru 
infrastructura de transport (Rev.2), se solicită anularea adresei nr. 
4038/07.10.2015 şi continuarea procedurii de atribuire, precum şi plata 
cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea contestaţiei, în 
conformitate cu prevederile art. 278 alin. 8 şi art. 297 din O.U.G. nr. 
34/2006. 

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 

 
DECIDE: 

 
Admite excepţia lipsei competenţei materiale a Consiliului Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor, invocată din oficiu. 
Declină soluţionarea contestaţiei depusă de către S.C. UNLIMITED 

CONSULT S.R.L., cu sediul în Ciceu Mihăieşti, str. Principală nr.  141, 
jud. Bistriţa-Năsăud, în contradictoriu cu COMUNA LEŞU, cu sediul în 
Leşu, str. Principală nr.  133A, jud. Bistriţa-Năsăud, către TRIBUNALUL  
BISTRIŢA-NĂSĂUD, SECŢIA A-II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS 
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ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, cu sediul în Bistriţa, str. Alba Iulia nr. 1, jud. 
Bistriţa-Năsăud, cod poştal 420178.  

Dispune trimiterea dosarului către această instanţă judecătorească. 
Fără cale de atac.  

 
  


