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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. 1857/C5/1955 
Data: 02.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1436/05.10.2015, înregistrată la Consiliu sub 

nr. 19132/05.10.2015, formulată de S.C. KORONDI ARCSO S.R.L., cu 
sediul în comuna Corund nr. 1469/B, judeţul Harghita, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J19/1065/1993, împotriva „actului 
administrativ nr. 53159/30.0.92015” reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii de atribuire, prin „cerere de oferte” online, fără 
etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie publică 
având ca obiect „Lucrări de edificare construcţii de tip parcări acoperite”, 
cod CPV: 4542100-2 (Rev.2), organizată de PRIMĂRIA MUNICIPIUL 
TÂRGU-MUREŞ, cu sediul în municipiul Târgu-Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, 
judeţul Mureş, în calitate de autoritate contractantă, se solicită 
„respingerea comunicării rezultatului procedurii de atribuire nr. 
53159/30.09.2015, ca fiind netemeinică, cu toate documentele 
subsecvente: Raportul procedurii şi comunicările către ofertanţi privind 
rezultatul procedurii”. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite contestaţia formulată de S.C. KORONDI ARCSO S.R.L., cu 

sediul în comuna Corund nr. 1469/B, judeţul Harghita, în contradictoriu 
cu autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIUL TÂRGU-MUREŞ, cu 
sediul în municipiul Târgu-Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, judeţul Mureş. 
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 Anulează raportul procedurii nr. 34/30.09.2015, precum şi toate 
actele subsecvente acestuia şi obligă autoritatea contractantă ca, în 
termen de 10 zile de la primirea deciziei, să continue procedura de 
atribuire prin reevaluarea ofertei depusă de Asocierea S.C. ENERGOPLUS 
S.R.L. – S.C. DF DRAGOŞ FEURDEAN S.R.L., conform celor reţinute în 
motivare. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu aplicarea întocmai a 
celor decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 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. 

 


