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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 
030084 

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 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

 
Nr. 1807/C2/1864 
Data: 28.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 832/21.09.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 18305/23.09.2015, 
formulată de S.C GRUP PRIMACONS S.R.L, cu sediul în municipiul 
Slatina, str. Piteşti nr. 213, judeţul Olt, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J28/870/1994, având Cod Unic de Înregistrare 
6341643, cu sediul procesual ales la Societatea Civilă Profesională de 
Avocaţi „Ceparu şi Irimia”, în municipiul Bucureşti, str. Dr. Grigore 
Romniceanu nr. 3C, sector 5, formulată împotriva rezultatului procedurii 
ce i-a fost comunicat prin adresa nr. 2505/16.09.2015, emisă de 
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂNEŞTI, cu sediul în comuna Bălăneşti, judeţul 
Gorj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin „cerere de oferte”, fără fază finală de licitaţie electronică, 
a contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Lucrări - 
proiectare şi execuţie «înfiinţarea reţelei de canalizare şi construirea de 
staţie de epurare a apelor uzate în comuna Bălăneşti, satele: Bălăneşti, 
parţial Voiteştii din Vale, parţial Voiţestii din Deal, parţial Glodeni, judeţul 
Gorj»”, cod CPV 45232400-6, tip de finanţare: „fonduri bugetare”, s-a 
solicitat: anularea adresei nr. 2505 din data de 16.09.2015 de 
comunicare a rezultatului procedurii de atribuire; anularea raportului 
procedurii de atribuire ce stă la baza adresei de comunicare precizate 
anterior, precum şi a tuturor actelor care au stat la baza emiterii 
acestuia; anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta 
subscrisei a fost declarată inacceptabilă şi neconformă; obligarea 
autorităţii contractante la reluarea procedurii de achiziţie prin 
reevaluarea ofertei subscrisei de la etapa verificării admisibilităţii 
acesteia. 
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Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

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

 
DECIDE: 

 
 Respinge excepţia invocată de autoritatea contractantă. 

Respinge ca nefondată contestaţia formulată de către S.C GRUP 
PRIMACONS S.R.L, în contradictoriu cu PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂNEŞTI. 
 Dispune continuarea procedurii de atribuire. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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


