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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. 1864/C4/1902 
Data: 04.11.2015  

 
 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată 
la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 
18640/28.09.2015, depusă de către SC PAULUS SRL, cu sediul în 
Ploieşti, str. Depoului nr.6, judeţul Prahova, având număr de înregistrare 
la Oficiul Registrului Comerţului J29/1233/1993 şi Cod Unic de 
Înregistrare 4000500, formulată împotriva adresei nr. 24051/23.09.2015 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, emisă de 
către MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA 
DE ARGEŞ), în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Curtea de 
Argeş, b-dul Basarabilor nr.99, judeţul Argeş, în cadrul procedurii de 
„cerere de oferte”, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
având ca obiect „Lucrări de consolidare şi reabilitare Grup Şcolar Agricol 
«Constantin Dobrescu»” cod CPV 45453000-7, s-a solicitat:  
- anularea adresei nr. 24051/23.09.2015, reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii de atribuire,  
- anularea comunicării privind rezultatul procedurii pentru ofertantul SC 
ACVAFOR PROIECT SRL declarat adjudecatar,  
- anularea raportului procedurii în ceea ce priveşte oferta SC ACVAFOR 
PROIECT SRL, 
- anularea raportului procedurii în ceea ce priveşte oferta SC PAULUS 
SRL,  
- anularea proceselor verbale privind analiza ofertei SC ACVAFOR 
PROIECT SRL, 
- reanalizarea ofertei SC ACVAFOR PROIECT SRL, 
- obligarea autorităţii contractante la atribuirea contractului în baza 
aplicării criteriului de atribuire precizat în fişa de date cu respectarea 
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dispoziţiilor art. 37 şi 81 din HG nr. 925/2006 doar pentru ofertanţii încă 
implicaţi în procedură, astfel cum sunt definiţi de art. 206 alin. (1)1 din 
OUG nr. 34/2006.  
   

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (1) şi (5) din O.U.G. nr. 34/2006 cu 
modificările ulterioare, respinge ca lipsită de interes contestaţia 
formulată de SC PAULUS SRL, în contradictoriu cu MUNICIPIUL CURTEA 
DE ARGEŞ (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ),    

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006.  

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

 


