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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. 1838/C9/2011 
Data: 30.10.2015 

  
Prin contestaţia nr. 5195/12.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19659/12.10.2015, depusă 
de SC Concas SA, cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei nr. 163, judeţul 
Buzău, având CUI RO 1153932, împotriva actului/deciziei emis/ă în cadrul 
procedurii de cerere de oferte, cu etapă finală de licitaţie electronică, 
organizată de SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU 
OBREGIA, cu sediul în Bucureşti, Şos. Berceni nr. 10, sector 4, în calitate 
de autoritate contractantă, pentru atribuirea contractului de execuţie 
lucrări de construcţii şi instalaţii aferente proiectului „Centru de cercetare 
translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe”, cod CPV 45214600-6 
Construcţie de centru de cercetare (Rev. 2), s-a solicitat: admiterea 
contestaţiei; anularea deciziei prin care autoritatea contractantă a hotărât 
că „procedura de achiziţie se anulează în conformitate cu prevederile art. 
209 alin. 1 lit. c din OUG nr. 34/2006 actualizată (... este imposibilă 
încheierea contractului)”; obligarea autorităţii contractante la reluarea 
procedurii de achiziţie cu reevaluarea ofertelor depuse, precum şi 
stabilirea ofertei câştigătoare, din rândul ofertelor declarate ca fiind 
admisibile, iar în subsidiar, obligarea autorităţii contractante la emiterea 
oricărui act sau la dispunerea oricărei alte măsuri ca fiind necesară pentru 
remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. 

 
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 OUG nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
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modificările şi completările ulterioare, respinge ca nefondată contestaţia 
formulată de SC Concas SA, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE 
PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA, şi menţine raportul de 
anulare a procedurii nr. 25621/05.10.2015.  
 Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 


