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  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. 1828/C4/1996 

Data: 29.10.2015  
 

Prin contestaţia din data de 09.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19600/12.10.2015, 
înaintată de SC DANINA STAR SRL, cu sediul social în Braşov, str. 
Gheorghe Lazăr nr. 25, judeţul Braşov, formulată împotriva rezultatului 
procedurii emis de către CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, cu sediul în 
Bucureşti, str. Gheorghe Manu nr. 18, sector 1, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte organizată în 
vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect „Proiect tehnic 
reabilitare şi modernizare Pavilioane C1, C4, C8, C9, C12 din cadrul 
Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu - Bălăceanca”, s-a solicitat 
anularea adresei nr. 12136/05.10.2015, privind comunicare rezultatului 
procedurii, precum şi a tuturor actelor autorităţii contractante ce au stat 
la baza emiterii acesteia. 

De asemenea, s-a solicitat suspendarea procedurii de atribuire 
până la soluţionarea fondului contestaţiei. Prin decizia nr. 260S/C4/1996 
din 14.10.2015, Consiliul s-a pronunţat asupra capătului de cerere de 
suspendare a procedurii de atribuire până la soluţionarea fondului 
contestaţiei, pe care l-a respins, ca nefondat.  

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
   În temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) 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 
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de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, respinge ca 
nefondată contestaţia formulată de SC DANINA STAR SRL, în 
contradictoriu cu CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, şi dispune continuarea 
procedurii de atribuire. 
   Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006.  
   Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 
 


