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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, +40218900745  www.cnsc.ro 

 
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.  1836/C3/1881 
Data: 30.10.2015  

 
Prin contestaţia nr. 110/21.09.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 18433/24.09.2015, 
înaintată de SC STRADEM AGRO SRL, cu sediul în Adunaţii Copăceni, 
Şoseaua Giurgiului nr. 157, judeţul Ilfov, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J52/681/2011, având CUI 29256873, 
reprezentată legal prin Emil Rădulescu - Administrator, formulată 
împotriva rezultatului procedurii ce i-a fost comunicat prin adresa nr. 
13589/14.09.2015, emis de COMUNA SNAGOV (PRIMĂRIA COMUNEI 
SNAGOV), cu sediul în comuna Snagov, sat Ghermăneşti, Şoseaua 
Ghermăneşti nr. 49, judeţul Ilfov, în calitate de autoritate contractantă în 
procedura, cerere de oferte, organizată în vederea atribuirii contractului 
de achiziţie publică având ca obiect „Modernizare strada Nufărului, 
comuna Snagov, sat Snagov”, cu invitaţia de participare nr. 376256 
publicată în SEAP în 08.07.2015, s-a solicitat Consiliului anularea actului 
atacat şi a raportului procedurii şi obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertei declarate câştigătoare.  

Prin adresa nr. 814/02.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
19001/02.10.2015, SC PRAGOSA ROMÂNIA SRL, cu sediul în Sat 
Negoieşti, Comuna Brazi, str. Piatra Craiului nr. 13B, judeţul Prahova, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J29/1239/2007, 
având CUI 21732840, reprezentată convenţional prin SCA „Mihalcea & 
Asociaţii”, cu sediul în Bucureşti, str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 205, 
sector 1, a depus cererea de intervenţie în interes propriu prin care a 
solicitat Consiliului respingerea contestaţiei formulate de SC STRADEM 
AGRO SRL, în principal, ca lipsită de interes şi, în subsidiar, ca 
neîntemeiată. 
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DECIDE: 
 
Admite, în principiu, cererea de intervenţie aparţinând SC 

PRAGOSA ROMÂNIA SRL. 
Respinge excepţia lipsei de interes a contestaţiei invocată de 

intervenienta SC PRAGOSA ROMÂNIA SRL, ca nefondată. 
Respinge contestaţia SC STRADEM AGRO SRL, ca nefondată, şi 

dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Admite, pe fond, cererea de intervenţie înaintată de SC PRAGOSA 

ROMÂNIA SRL. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


