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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; +4 021 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. 1847/C5/1835/1839 

Data: 30.10.2015 
 

Prin contestaţia nr. 2095/21.09.2015, transmisă prin fax, 
înregistrată la Consiliul sub nr. 18086/21.09.2015 şi ulterior, în original, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 18229/22.09.2015, S.C. CONSAL S.R.L., 
cu sediul în municipiul Braşov, Calea Feldioarei nr. 75E, judeţul Braşov, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J08/1181/2002, 
având CIF RO 14873188, a contestat adresa nr. 11386/11.09.2015, 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, prin 
„licitaţie deschisă” offline fără etapă finală de licitaţie electronică, a 
acordului - cadru având ca obiect „Lucrări de întreţinere şi reparaţii pe 
timp de vară - iarnă a drumurilor judeţene aflate în administrarea 
Consiliului Judeţean Braşov”, coduri CPV 45233141-9, 45233142-6, 
90620000-9 (Rev.2), iniţiată de JUDEŢUL BRAŞOV, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Braşov, bd. Eroilor nr. 5, 
judeţul Braşov şi a solicitat anularea adresei prin care oferta depusă de 
către S.C. EURO STRADA S.R.L. a fost declarată ca fiind câştigătoare, 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă de S.C. 
EURO STRADA S.R.L., cu respectarea întocmai a deciziilor anterioare 
emise atât de CNSC, cât şi de Curtea de Apel Braşov, precum şi 
anularea, în parte, a raportului procedurii, în ceea ce priveşte evaluarea 
ofertei S.C. EURO STRADA S.R.L. 

În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire s-a depus contestaţia nr. 
823/18.09.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 18137/21.09.2015, prin 
care S.C. TURNER CONSTRUCT S.R.L., cu sediul social în municipiul 
Bucureşti, str. Vintilă Mihăilescu nr. 14, bl. 80, sc. A, ap. 4, sector 6, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/12627/2013, 
având CUI 32347807, în calitate de lider al asocierii S.C. TURNER 
CONSTRUCT S.R.L. – S.C. DOMARCONS S.R.L., având adresă de 
corespondenţă la S.C.A. CEPARU ŞI IRIMIA din municipiul Bucureşti, str. 
Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5, a contestat adresa nr. 
11385/11.09.2015 reprezentând comunicarea rezultatului procedurii şi a 
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solicitat anularea adresei nr. 11385/11.09.2015 prin care a fost 
declarată câştigătoare oferta depusă de S.C. EURO STRADA S.R.L., 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depuse de S.C. 
EURO STRADA S.R.L. de la etapa verificării admisibilităţii acesteia cu 
respectarea întocmai a Deciziei nr. 708/R/18.06.2015 pronunţată de 
Curtea de Apel Braşov, anularea în parte a raportului procedurii în ceea 
ce priveşte evaluarea ofertei S.C. EURO STRADA S.R.L. şi obligarea 
autorităţii contractante la plata cheltuielilor ocazionate cu soluţionarea 
contestaţiei. 

S.C. EURO STRADA S.R.L., cu sediul în municipiul Braşov, str. 
Calea Bucureşti nr. 5, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J08/745/1998, având CIF RO 6538816, în calitate de 
ofertant declarat câştigător în procedura de atribuire ce face obiectul 
cauzei, a depus, prin adresa nr. 1816/02.10.2015, transmisă prin 
mijloace electronice (e-mail), înregistrată la Consiliu sub nr. 
19033/02.10.2015 şi în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 
19065/05.10.2015, cererea de intervenţie, prin care a solicitat 
respingerea contestaţiilor formulate de către S.C. TURNER CONSTRUCT 
S.R.L., în calitate de lider al asocierii S.C. TURNER CONSTRUCT S.R.L. – 
S.C. DOMARCONS S.R.L. şi de către S.C. CONSAL S.R.L., ca 
neîntemeiate şi menţinerea ca legală şi temeinică a adresei nr. 
11386/11.09.2015 prin care au fost declarate câştigătoare ofertele 
depuse de către S.C. EURO STRADA S.R.L., asocierea S.C. TURNER 
CONSTRUCT S.R.L. - S.C. DOMARCONS S.R.L. şi S.C. CONSAL S.R.L., 
precum şi a raportului procedurii în ceea ce priveşte evaluarea ofertei 
sale, respingerea solicitării contestatoarei S.C. TURNER CONSTRUCT 
S.R.L. de acordare a cheltuielilor de judecată. 
 

În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
Admite contestaţia formulată de S.C. CONSAL S.R.L., cu sediul în 

municipiul Braşov, Calea Feldioarei nr. 75E, judeţul Braşov, în 
contradictoriu cu JUDEŢUL BRAŞOV, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în municipiul Braşov, bd. Eroilor nr. 5, judeţul 
Braşov, anulează, în parte, raportul procedurii înregistrat la autoritatea 
contractantă sub nr. 11360/11.09.2015 şi actele subsecvente acestuia, 
respectiv referirile la oferta depusă de SC EURO STRADA SRL şi obligă 
autoritatea contractantă, ca în termen de 15 zile de la primirea deciziei, 
să reevalueze oferta depusă de SC EURO STRADA SRL conform celor 
reţinute în motivare şi să stabilească rezultatul procedurii.  

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. TURNER 
CONSTRUCT S.R.L., în calitate de lider al asocierii S.C. TURNER 
CONSTRUCT S.R.L. – S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul social în 
municipiul Bucureşti, str. Vintilă Mihăilescu nr. 14, bl. 80, sc. A, ap. 4, 
sector 6, având adresa de corespondenţă la S.C.A. CEPARU ŞI IRIMIA 
din municipiul Bucureşti, str. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5. 
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Respinge cererea formulată de către contestatoarea SC TURNER 
CONSTRUCT SRL, în calitate de lider al Asocierii SC TURNER CONSTRUCT 
SRL – SC DOMARCONS SRL, privind obligarea autorităţii contractante la 
plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu soluţionarea prezentei 
contestaţii. 
 Admite în parte cererea de intervenţie formulată de SC EURO 
STRADA SRL, respectiv sub aspectul respingerii contestaţiei formulată de 
S.C. TURNER CONSTRUCT S.R.L., în calitate de lider al asocierii S.C. 
TURNER CONSTRUCT S.R.L. – S.C. DOMARCONS S.R.L. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu aplicarea celor 
decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea contractantă, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) 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. 


