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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. 1872/C7/2010 
Data: 05.11.2015 

 
 
Prin contestaţia nr. 76/07.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19656/12.10.2015, formulată de 
către de S.C. BETA TEHNIC S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Rusu 
Şirianu nr. 84, ap. 1, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J35/2392/2005, având CUI RO 17801755, formulată 
împotriva adresei nr. 10189/06.10.2015 de comunicare a rezultatului 
procedurii de atribuire, pentru loturile 1 şi 2, emisă de către REGIA 
NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA R.A. – DIRECŢIA SILVICĂ TIMIŞ, 
cu sediul în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 7, judeţul Timiş, în calitate 
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte, 
aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice, organizată în 
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Achiziţie servicii de proiectare drumuri forestiere – DS Timiş”, se solicită 
anularea adresei nr. 10189/06.10.2015 de comunicare a rezultatului 
procedurii de atribuire, pentru loturile 1 şi 2, obligarea autorităţii 
contractante la acceptarea justificării propunerii financiare depuse de 
acesta pentru loturile 1 şi 2, precum şi respectarea de către comisia de 
evaluare a criteriului de adjudecare şi anume „preţul cel mai scăzut”. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

DECIDE: 
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Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. BETA 

TEHNIC S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Rusu Şirianu nr. 84, ap. 1, 
judeţul Timiş, în contradictoriu cu REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR 
ROMSILVA R.A. – DIRECŢIA SILVICĂ TIMIŞ, cu sediul în Timişoara, str. 
Iosif Nemoianu nr. 7, judeţul Timiş. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică pentru lotul 1 şi 
lotul 2. 

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

10 zile de la comunicare. 
 


