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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Bucureşti, România,CP 030084, CIF 20329980 
            Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745; www.cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 
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. 1791/C2/2053 
Data: 26.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 01/19.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20112/19.10.2015, formulată de: 
- VLAD VALENTIN - Bucureşti, Aleea Parva, nr. 6, bl. C37, sc. 2, et. 2, 
ap. 56, sector 6, tel. 0721.616.161- împuternicit pentru ap. 4, 11, 12, 
50; 
- MELEGA EUGEN-FLORIN - Bucureşti, str. Vasile Lascăr, nr. 18, et. 4, 
ap. 26, cod poştal 020501, tel. 0730.433.330 - proprietar al ap. 53; 
- MISKOWSKI ELEONORA - Bucureşti, str. Eforiei, nr. 8, et. 5, ap. 32, 
sector 5, tel. 0724.702.249, împuternicită pentru ap. 32, 
referitoare la procedura de atribuire, organizată de MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în principal 
în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 şi sediu temporar în 
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6, prin „licitaţie 
deschisă”, a contractului de servicii având ca obiect „Proiectare şi 
asistenţă tehnică pentru consolidarea imob. din str. Eforiei nr. 8, Sector 
5, Bucureşti”, cod CPV 71322000-1, 71310000-4, s-a solicitat: 
„anularea actului: 

- Licitaţie publică deschisă „Proiectare şi asistenţă tehnică pentru 
consolidarea imob. din str. Eforiei nr. 8, Sector 5, Bucureşti” 
publicată pe SEAP sub nr. 88651 din data de 14.10.2009 ora 
15:01, organizată de autoritatea contractantă pentru atribuirea 
contractului de furnizare/servicii/lucrări proiectare şi asistenţă 
tehnică pentru consolidarea imobil strada Eforiei 8, sector 5, cu 
data de deschidere a candidaturilor/ofertelor în 02.11.2009 Proces 
Verbal al Şedinţei de Deschidere 5136; 
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- Contractul de furnizare/servicii/lucrări Proiectare şi asistenţă 
tehnică pentru consolidarea imobil din Bucureşti, strada Eforiei 8, 
sector 5 (Contract de Prestări Servicii nr. 26/28.04.2010); 

- Obligarea autorităţii contractante la a emite un act prin care să se 
reia procedura de Licitaţie în mod transparent, recunoaşterea 
dreptului pretins sau a interesului legitim conform art. 255 alin. (1) 
şi art. 256 ind. 2 alin. (1) din ordonanţă”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
În temeiul art. 132 alin. (1) Noul Cod de procedură civilă, coroborat 

cu art. 297 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 expuse în 
motivare, admite excepţia de necompetenţă materială a Consiliului şi 
declină competenţa de soluţionare a contestaţiei formulată de VLAD 
VALENTIN, MELEGA EUGEN-FLORIN şi MISKOWSKI ELEONORA, în 
favoarea Tribunalului Bucureşti, trimiţând dosarul cauzei spre această 
instanţă. 

Fără cale de atac. 


