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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, 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 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. 1868/C6/1986 
Data: 04.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 3412 din 08.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19467 din 08.10.2015, 
depusă de către S.C. DUMEXIM S.R.L., cu sediul în Oradea, Str. Gen. 
Ghe. Mageru nr. 23, jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J05/53/2004, având C.U.I. 16057895, reprezentată 
legal prin administrator Dume Simona, formulată împotriva rezultatului 
procedurii, comunicat prin adresa nr. 2063 din 02.10.2015, de către 
COMUNA DRĂGĂNEŞTI, prin PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGĂNEŞTI, cu 
sediul în Comuna Drăgăneşti, Str. Principală nr. 37, jud. Bihor, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
cerere de oferte, a contractului de lucrări, având ca obiect „Execuţie 
lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii «Reabilitare şi 
modernizare DC 228 şi DC 229 Beiuş (DJ 764A) – Livada Beiuşului-
Drăgăneşti (DJ 764 I)»”, cod CPV 45233120-6 – Lucrări de construcţii 
de drumuri (Rev.2), 45221220-0 – Podeţe (Rev.2), se solicită:  

- anularea deciziei prin care oferta sa a fost neconformă, a 
raportului procedurii, „ca o consecinţă a anulării deciziei autorităţii 
contractante privind rezultatul procedurii de atribuire”, precum şi  

-„obligarea autorităţii contractante la stabilirea ofertantului 
câştigător în strictă concordanţă cu prevederile legale şi cu respectarea 
cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire”. 

 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 

 
Admite contestaţia depusă de către S.C. DUMEXIM S.R.L., cu 

sediul în Oradea, Str. Gen. Ghe. Mageru nr. 23, jud. Bihor, în 
contradictoriu cu COMUNA DRĂGĂNEŞTI, prin PRIMĂRIA COMUNEI 
DRĂGĂNEŞTI, cu sediul în Comuna Drăgăneşti, Str. Principală nr. 37, 
jud. Bihor, anulează raportul procedurii de atribuire în părţile referitoare 
la oferta depusă de către S.C. DUMEXIM S.R.L., precum şi referitoare la 
decizia de atribuire. Anulează, totodată, actele subsecvente raportului 
procedurii de atribuire, procedura urmând a fi continuată cu reevaluarea 
ofertei depusă de către S.C. DUMEXIM S.R.L., cu respectarea celor 
cuprinse în motivare şi stabilirea ofertei câştigătoare, în termen de 10 
zile de la primirea prezentei decizii. 

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

de 10 zile de la comunicare.  
 

 
 


