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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 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.1815/C10/1908 

Data:28.10.2015  
 
 

Prin contestaţia nr. 247/28.09.2015 înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 18670/29.09.2015, depusă de către 
SC IRIMAR SRL, cu sediul în Giurgiu, str. Dinicu Golescu nr. 2, judeţul 
Giurgiu, având Cod Unic de Înregistrare 11755099 şi număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J52/102/1999, formulată 
împotriva rezultatului procedurii primit în data de 24.09.2015, emis de 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPIULUI 
GIURGIU, cu sediul în Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu nr. 4, judeţul Giurgiu, 
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de 
oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Lucrări de execuţie aferente obiectivului de investiţii: „Lucrare de 
reabilitare la Centrul de Asistenţă Socială Oinacu, comuna Oinacu, judeţul 
Giurgiu”, cod CPV 45453100-8, s-a solicitat „anularea actului emis de 
autoritatea contractantă, obligarea autorităţii contractante la emiterea 
unui nou act cu recunoaşterea dreptului pretins şi a interesului legitim 
conform art. 255 alin. (1) şi art. 256 ind.2 alin. (1) din ordonanţă în care 
SC IRIMAR SRL va fi desemnat câştigător”. 

 
 

În baza prevederilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 

DECIDE:  
 

În temeiul art. 278 alin. (1) teza a I-a din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, respinge excepţia invocată de 
autoritatea contractantă referitoare la neprezentarea de către contestator 



 
2

a garanţiei de bună conduită în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 2711 

din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.     
 În temeiul prevederilor art. 278 alin. (5)  din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, respinge ca nefondată contestaţia 
formulată de SC IRIMAR SRL în contradictoriu cu DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPIULUI GIURGIU. 
        În temeiul prevederilor art. 278 alin. (6)  din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, dispune continuarea procedurii. 

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

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


