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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. 1811/C8/2008 
Data: 28.10.2015  

 
      Prin contestaţia nr. 890/12.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19651/12.10.2015,  formulată de 
SC OANA SRL, cu sediul în Baia Mare, srt. Mihai Eminescu nr. 44D, 
judeţul Maramureş, având CUI RO 2205959, reprezentată legal prin 
Ciocaş Ioan - administrator, împotriva rezultatului procedurii comunicat 
prin adresa nr. 1318/07.10.2015 de către MUZEUL JUDEŢEAN DE 
ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE MARAMUREŞ, cu sediul în Baia Mare, str. 
Monetăriei nr. 1-3, judeţul Maramureş, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte, organizată de 
dvs., în vederea atribuirii contractului de lucrări „reabilitare acoperiş 
clădiri – Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş”, s-a 
solicitat Consiliului anularea rezultatului procedurii şi obligarea autorităţii 
contractante la reluarea procedurii de la faza de evaluare a documentelor 
de calificare. 
 
 

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

 
DECIDE:  

 
Admite contestaţia formulată de SC OANA SRL în contradictoriu cu 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE MARAMUREŞ şi 
anulează rezultatul procedurii consemnat în raportul procedurii nr. 
1315/07.10.2015 şi adresa de comunicare a rezultatului procedurii în 
ceea ce priveste oferta contestatoarei. Obligă autoritatea contractantă la 
continuarea procedurii de achiziţie publică, în termen de 10 zile de la 
primirea prezentei, prin reevaluarea ofertei aparţinând contestatoarei, cu 



 
2

luarea în considerare a informaţiilor prezentate de aceasta în răspunsul 
la solicitarea de clarificări, conform prezentei motivări.  

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 

zece zile de la comunicare. 
 


