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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 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, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea 

 
DECIZIE 

Nr. 1842/C7/1921 
Data: 30.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 3576/30.09.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu 

nr. 18765/30.09.2015, precizată prin adresa 3613/05.10.2015, 
înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 19051/05.10.2015, formulată de către 
S.C. CONIZ ROMARG S.R.L., cu sediul în Piteşti, str. Popa Şapcă, bl. P3, 
sc. C, ap. 6, jud. Argeş, cod poştal 110150, şi sediul procesual ales la 
punctul de lucru din Piteşti, Calea Bucureştilor nr. 34, bl. U5, mezanin, 
jud. Argeş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 
J03/2838/1993, având C.I.F. RO 5172139, reprezentată legal prin 
director general Gheorghe Griguţă, împotriva rezultatului procedurii, 
comunicat prin adresa nr. 5595/25.09.2015, emisă de către COMUNA 
ŞUICI, cu sediul în Şuici, jud. Argeş, cod poştal 117725, având C.I.F. RO 
5050557, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică de 
lucrări având ca obiect „Extindere sistem de canalizare satele Şuici şi 
Rudeni din comuna Şuici, judeţul Argeş”, cod CPV 45232400-6 - Lucrări 
de construcţii de canalizare de ape reziduale (Rev.2), se solicită 
admiterea contestaţiei, anularea rezultatului procedurii, a adresei nr. 
5595/25.09.2015 şi a raportul procedurii de atribuire în părţile privind 
decizia de desemnare a ofertei câştigătoare, ca fiind netemeinice şi 
nelegale, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei 
declarată câştigătoare, depusă de S.C. PRO DIMENSION CONTRACTS 
S.R.L., cu respectarea prevederilor documentaţiei de atribuire şi a 
dispoziţiilor legale în vigoare în materia achiziţiilor publice şi obligarea 
autorităţii contractante la emiterea unui nou raport al procedurii în urma 
reevaluării legale a ofertelor depuse de operatorii economici implicaţi în 
procedură. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 
Admite contestaţia formulată de către S.C. CONIZ ROMARG S.R.L., 

cu sediul în Piteşti, str. Popa Şapcă, bl. P3, sc. C, ap. 6, jud. Argeş, cod 
poştal 110150, şi sediul procesual ales la punctul de lucru din Piteşti, 
Calea Bucureştilor nr. 34, bl. U5, mezanin, jud. Argeş, în contradictoriu 
cu COMUNA ŞUICI, cu sediul în Şuici, jud. Argeş, cod poştal 117725. 

Anulează, în parte, raportul procedurii nr. 5594/25.09.2015, în 
partea ce priveşte menţiunile referitoare la oferta prezentată de S.C. 
PRO DIMENSION CONTRACTS S.R.L., precum şi actele subsecvente 
acestuia.  

Obligă COMUNA ŞUICI ca, în termen de 10 zile de la primirea 
prezentei, să procedeze la reluarea procedurii de achiziţie publică prin 
reverificarea propunerii financiare prezentate de S.C. PRO DIMENSION 
CONTRACTS S.R.L., cu luarea în considerare a celor precizate în 
motivare. 

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

de 10 zile de la comunicare. 
 


