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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
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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. 1822/ C2 /2103 

Data: 29.10.2015 
 
 

Prin contestaţia nr. 2496/26.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20644/26.10.2015, 
depusă de către S.C. SPIRI COM S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, 
str. Anastasie Panu nr. 3, bl. A3, sc. 3, ap. 65, sector 3, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/25308/1992, având Cod Unic 
de Înregistrare 2632267, împotriva adresei nr. 13342/23.10.2015, emisă 
de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite nr. 
9, bl. 107, tronson 2, sector 5, în cadrul procedurii de „achiziţie directă”, 
pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect achiziţia de 
„Întocmirea SF, PT, DTAC şi obţinere avize, DE, DT privind organizarea 
procedurii de atribuire a contractului de execuţie lucrări, precum şi 
asistenţă tehnică din partea proiectantului, pe parcursul execuţiei 
lucrărilor, pentru «Extinderea şi modernizarea sediului Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara»”, cod CPV 71240000-2, s-a solicitat 
anularea adresei nr. 13342/23.10.2015 şi a raportului procedurii. 
 

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 
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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 formulate de S.C. SPIRI 
COM S.R.L., în favoarea Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a Contencios 
Administrativ şi Fiscal, trimiţând dosarul cauzei spre această instanţă. 

Fără cale de atac. 
 


