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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. 1886/C10/1985,1991,1992,2009 
Data: 06.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 6047/08.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19427/08.10.2015, depusă de către 
SC DRUM CONSTRUCT SRL, cu sediul în localitatea Pericei nr. 60F, judeţul 
Sălaj, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
J31/35/1995 şi Cod Unic de Înregistrare 7224633, formulată împotriva 
adresei nr. 45831/30.09.2015 reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii, emisă de către MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în municipiul Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, 
judeţul Satu Mare, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă online, pentru 
atribuirea acordului cadru de lucrări, având ca obiect „Lucrări de reparaţii şi 
întreţinere a străzilor din municipiul Satu Mare” – lot 2, cod CPV 45233142-
6, 45233141-9, 45233222-1, 45233251-3, 45233252-0, s-a solicitat: 

- admiterea contestaţiei formulate împotriva raportului/rezultatului 
procedurii nr. 45831/30.09.2015 şi a actelor subsecvente, în sensul anulări 
acestora; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei sale, în 
condiţiile statuate prin hotărârea Consiliului; 

- obligarea autorităţii contractante la emiterea unui nou 
raport/rezultat al proceduri, după reevaluarea ofertei sale în condiţiile 
statuate prin Decizia Consiliului. 

Prin contestaţia nr. T4992/08.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19572/09.10.2015, depusă 
de către SC TEHNIC ASIST SRL, cu sediul în Cătămărăşti Deal, comuna 
Mihai Eminescu nr. 532, judeţul Botoşani, având număr de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului J07/342/1997 şi Cod Unic de Înregistrare 
9871750, formulată împotriva adresei nr. 45827/30.09.2015 reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii, emisă de către MUNICIPIUL SATU 
MARE, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Satu 
Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, judeţul Satu Mare, în cadrul procedurii de 
licitaţie deschisă online, pentru atribuirea acordului cadru de lucrări, având 
ca obiect „Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor din municipiul Satu 
Mare” – lot 1, cod CPV 45233142-6, 45233141-9, 45233222-1, 45233251-



 
2

3, 45233252-0, s-a solicitat: 
- anularea adresei prin care oferta sa a fost respinsă ca 

neconformă; 
- anularea raportului procedurii; 
- anularea deciziei de anulare a procedurii; 
- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii prin 

reevaluarea ofertei sale. 
Prin contestaţia nr. T4994/08.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19573/09.10.2015, depusă 
de către SC TEHNIC ASIST SRL, cu sediul în Cătămărăşti Deal, comuna 
Mihai Eminescu nr. 532, judeţul Botoşani, având număr de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului J07/342/1997 şi Cod Unic de Înregistrare 
9871750, formulată împotriva adresei nr. 45830/30.09.2015 reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii, emisă de către MUNICIPIUL SATU 
MARE, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Satu 
Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, judeţul Satu Mare, în cadrul procedurii de 
licitaţie deschisă online, pentru atribuirea acordului cadru de lucrări, având 
ca obiect „Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor din municipiul Satu 
Mare” – lot 2, cod CPV 45233142-6, 45233141-9, 45233222-1, 45233251-
3, 45233252-0, s-a solicitat: 

- anularea adresei prin care oferta sa a fost respinsă ca 
neconformă; 

- anularea raportului procedurii; 
- anularea deciziei de anulare a procedurii; 
- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii prin 

reevaluarea ofertei sale. 
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor sub nr. 19655/12.10.2015, depusă de către SC DIFERIT SRL, 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, bdul. Muncii nr. 18, judeţul Cluj, având 
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J12/590/2001 şi Cod 
Unic de Înregistrare 13845570, prin HORIA BORA CABINET DE AVOCAT, cu 
sediul profesional în municipiul Cluj-Napoca, str. Anatole France nr. 59, 
parter, judeţul Cluj, formulată împotriva adreselor nr. 45818/30.09.2015 şi 
nr. 45820/30.09.2015 reprezentând comunicările rezultatului procedurii, 
emise de către MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în municipiul Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, 
judeţul Satu Mare, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă online, pentru 
atribuirea acordului cadru de lucrări, având ca obiect „Lucrări de reparaţii şi 
întreţinere a străzilor din municipiul Satu Mare” – lot 1 şi 2, cod CPV 
45233142-6, 45233141-9, 45233222-1, 45233251-3, 45233252-0, s-a 
solicitat: 

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta sa depusă 
în cadrul lotului 1 a fost respinsă ca neconformă şi, pe cale de consecinţă, 
anularea deciziei prin care autoritatea contractantă a dispus anularea 
procedurii de atribuire aferentă lotului 1; 

- anularea în parte a raportului procedurii aferent lotului 1 în ceea ce 
priveşte declararea drept neconformă a ofertei sale şi în ceea ce priveşte 
decizia de anulare a procedurii; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei sale depusă 
în cadrul lotului 1; 
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- anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta sa depusă 
în cadrul lotului 2 a fost respinsă ca neconformă şi, pe cale de consecinţă, 
anularea deciziei prin care autoritatea contractantă a dispus anularea 
procedurii de atribuire aferentă lotului 2; 

- anularea în parte a raportului procedurii aferent lotului 2 în ceea ce 
priveşte declararea drept neconformă a ofertei sale şi în ceea ce priveşte 
decizia de anulare a procedurii; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei sale depusă 
în cadrul lotului 2. 

În temeiul art. 273 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, cele patru contestaţii au fost conexate.      

 
În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
   
În temeiul art. 278 alin. (1) teza a I-a din OUG nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, respinge excepţia inadmisibilităţii 
contestaţiei formulată de SC DRUM CONSTRUCT SRL, invocată de 
autoritatea contractantă. 

În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (2) alin.(4) şi alin. (6) din O.U.G. 
nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, admite contestaţiile 
formulate de către SC DRUM CONSTRUCT SRL, de către SC TEHNIC ASIST 
SRL şi de către SC DIFERIT SRL, în contradictoriu cu MUNICIPIUL SATU 
MARE şi dispune anularea raportului de anulare a procedurii nr. 
45601/29.09.2015 şi a tuturor actelor subsecvente acesuia. 

Dispune reluarea procedurii de atribuire, după îndeplinirea dispoziţiilor 
de mai sus, prin reevaluarea ofertelor depuse de către SC DRUM 
CONSTRUCT SRL şi de către SC TEHNIC ASIST SRL şi, ulterior, stabilirea 
ofertei câştigătoare dintre ofertele admisibile în conformitate cu criteriul de 
atribuire stabilit prin documentaţie şi potrivit celor cuprinse în motivare.   

Termenul pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei decizii 
este de 10 zile de la comunicarea acesteia. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea contractantă, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) 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.  

 


