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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. 1875/C10/2160 

Data: 05.11.2015 
 
 
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor sub nr. 21198/02.11.2015, depusă de către SC DIFERIT 
SRL, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, bdul. Muncii nr. 18, judeţul 
Cluj, având Cod Unic de Înregistrare 13845570 şi număr de înregistrare 
la Oficiul Registrului Comerţului J12/590/2001, prin HORIA BORA 
CABINET DE AVOCAT, cu sediul profesional în municipiul Cluj-Napoca, 
str. Anatole France nr. 59, parter, judeţul Cluj, formulată împotriva 
adresei nr. 70989/23.10.2015 reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii, emisă în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” pentru 
atribuirea acordului cadru de servicii având ca obiect „Întreţinere curentă 
pe timp de iarnă 2015-2016 pentru DRDP Cluj - Lot 1(5): SDN Alba , Lot 
2(4): SDN Oradea” – lot 2, cod CPV 90620000-9, 44113910-7, 
organizată de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI 
DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA - DIRECŢIA REGIONALĂ DE 
DRUMURI ŞI PODURI CLUJ, în calitate de autoritate contractantă, cu 
sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, judeţul Cluj, s-a 
solicitat: 

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta sa a 
fost declarată neconformă; 

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care a fost 
anulată procedura aferentă lotului 2(4) SDN Oradea; 

- anularea în parte a raportului procedurii în ceea ce priveşte 
respingerea ca neconformă a ofertei sale şi în ceea ce priveşte decizia de 
anulare a procedurii; 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii 
prin reevaluarea ofertei sale în limitele deciziei ce urmează a fi 
pronunţată. 
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În baza prevederilor legale aplicabile, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (7)  din OUG nr.34/2006, cu 

modificări şi completări ulterioare, Consiliul ia act de renunţarea la 
contestaţia formulată de către SC DIFERIT SRL, în contradictoriu cu 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN 
ROMÂNIA SA - DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CLUJ, în 
calitate de autoritate contractantă. 
 

 


