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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
Str. Stavropoleos nr. 6,  sector 3,  Bucureşti,  cod poştal 030084,  România 
Tel: +4 021.310.46.41   Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42   www.cnsc.ro 

 
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. 1795/C3/1884 
Data: 27.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 3902/25.09.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

18478/25.09.2015, aparţinând asocierii SC TEST PRIMA SRL - SC 
AUTOTEHNOROM SRL, prin liderul asocierii SC TEST PRIMA SRL, cu sediul 
în Suceava, str. Petru Rareş nr. 56, cp 720011, judeţul Suceava, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J33/156/1992, având 
CUI RO744639, reprezentată legal prin Iulia-Olga Burlui - director general, 
înaintată împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 6234/23.09.2015, 
emisă de COMUNA DORNA ARINI (PRIMĂRIA COMUNEI DORNA ARINI), cu 
sediul în comuna Dorna Arini, cp 727201, judeţul Suceava, în calitate de 
autoritate contractantă în procedura, cerere de oferte offline, organizată în 
vederea atribuirii contractului de lucrări, având ca obiect „Modernizare 
drum comunal DC 76, limita municipiul Vatra Dornei - Rusca - Osoi, km 
2+000 - 8+200, L = 6,2 km, în comuna Dorna Arini, judeţul Suceava”, cu 
invitaţie de participare nr. 369604/29.01.2015, s-a solicitat Consiliului 
anularea raportului procedurii şi a comunicărilor privind rezultatul acesteia 
şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, conform 
prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite contestaţia depusă de asocierea SC TEST PRIMA SRL - SC 
AUTOTEHNOROM SRL, prin liderul asocierii SC TEST PRIMA SRL. 

Anulează raportul procedurii nr. 6225/23.09.2015, în partea dedicată 
ofertei asocierii contestatoare, precum şi adresele de comunicare a 
rezultatului procedurii de achiziţie publică, ca acte subsecvente ale 
raportului procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea 
deciziei Consiliului, să reanalizeze oferta depusă de asocierea SC TEST 
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PRIMA SRL - SC AUTOTEHNOROM SRL, cu respectarea dispoziţiilor legale şi 
a celor evocate în motivare. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea 
celor decise. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


