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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, +4021 8900745    www.cnsc.ro 

 
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. 1846/C11/2063 
Data: 30.10.2015 

 
 Prin contestaţia nr. 125/19.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
20204/20.10.2015, formulată de SC TITAN TRACO SA, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Basarabia nr. 250, sector 3, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J40/3214/1991, CUI RO341040, 
reprezentată de către Radu Leocovici – Director General, împotriva 
adresei nr. 9793/15.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii de achiziţie publică, emisă de COMUNA TĂRTĂŞEŞTI, în 
calitate de autoritatea contractantă, cu sediul în Tărtăşeşti, str. 
Independenţei nr. 202, cod poştal 137435, judeţul Dâmboviţa, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin “cerere de oferte offline”, a contractului de 
achiziţie publică de furnizare, având ca obiect CONTRACT DE FURNIZARE 
DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE IT PENTRU PROIECTUL „REABILITARE, 
MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CU SALĂ DE GIMNASTICĂ ŞCOALA 
GENERALĂ TĂRTĂŞEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, COD SMIS 12134, POR, 
AXA 3, DMI 3.4 - LOT 3 – FURNIZARE DOTĂRI SALĂ DE GIMNASTICĂ ŞI 
LOT 4 – FURNIZARE MOBILIER, coduri CPV 37400000-2 şi 39151000-5, 
s-a solicitat anularea adresei nr. 9793/15.10.2015, precum şi obligarea 
autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite contestaţia formulată de SC TITAN TRACO SA, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Basarabia nr. 250, sector 3, în contradictoriu cu 



2 

autoritatea contractantă COMUNA TĂRTĂŞEŞTI, în calitate de autoritatea 
contractantă, cu sediul în Tărtăşeşti, str. Independenţei nr. 202, cod 
poştal 137435, judeţul Dâmboviţa. 

Anulează rapoartele procedurii de atribuire nr. 10267/29.10.2015 şi 
nr. 10268/29.10.2015, pentru loturile 3 şi 4 şi comunicarea nr. 
9793/15.10.2015 privind rezultatul procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă la refacerea rapoartelor procedurii 
şi la emiterea unor noi comunicări privind rezultatul procedurii, pentru 
loturile 3 şi 4, în termen de 10 zile de la primirea deciziei, cu respectarea 
celor din motivare şi a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


