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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 

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. 1839/C2/1945 
Data: 30.10.2015 

 

Prin contestaţia nr. 863/28.09.2015, înregistrată la CONSILIUL  
NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR sub nr. 19067/ 
05.10.2015, formulată de către S.C. STRADEM AGRO S.R.L., cu sediul în 
Localitatea Adunaţii Copăceni, Str. Şos. Giurgiului nr. 157, Judeţul Ilfov, 
înregistrată la O.R.C. sub nr. J52/681/2011, având CIF 29256873, 
reprezentată legal prin Emil Rădulescu şi convenţional prin S.C.P.A. „Ceparu 
şi Irimia”, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 
3C, Sector 5, împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 
2389/22451/23.09.2015, emisă de către ORAŞUL VOLUNTARI, cu sediul în 
Localitatea Voluntari, Bd. Voluntari nr. 74, Judeţul Ilfov, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „cerere de 
ofertă” offline, a contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect 
„Modernizare str. Drumul Potcoavei între Bd. Pipera şi pista Aeroportului 
Aurel Vlaicu (la limita cu sectorul 1)”, cod CPV 45233223-8 – Lucrări de 
reînnoire a îmbrăcămintei şoselelor (Rev.2), având sursa de finanţare: 
„Fonduri bugetare”, s-a solicitat: anularea adresei nr. 2389/22451/ 
23.09.2015; anularea raportului procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică anterior menţionat şi a tuturor actelor care au stat la baza 
emiterii acestuia; anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta 
contestatorului a fost respinsă ca neconformă; obligarea autorităţii 
contractante la reluarea procedurii de achiziţie prin reevaluarea ofertei 
contestatorului, de la etapa verificării admisibilităţii acesteia. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Respinge excepţiile invocate de către autoritatea contractantă faţă de  

contestaţia formulată de către S.C. STRADEM AGRO S.R.L. 
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Respinge ca nefondată, contestaţia formulată de către S.C. STRADEM 
AGRO S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă ORAŞUL 
VOLUNTARI. 

Pe cale de consecinţă, dispune continuarea procedurii de atribuire în 
cauză. 

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

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

 


