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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Bucureşti, România,  CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    www.cnsc.ro 

 

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. 1888/C7/1982/2003 

Data: 06.11.2015 
 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, datată 

07.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 19392/08.10.2015, formulată de către S.C. 
ROINSTPIPE S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. J.J. Rousseau nr. 5A, 
jud. Cluj, şi sediul procesual ales în Bucureşti, str. Bucur nr. 11, ap. 4, 
sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 
J12/33/2006, având C.I.F. RO 18265078, reprezentată convenţional prin 
avocat Vlad Jinaru, împotriva adresei de solicitare de clarificări nr. 
3159/02.10.2015 şi a actului de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
3233/07.10.2015, emise de către COMUNA FĂRCAŞA, cu sediul în 
Fărcaşa, str. Independenţei nr. 59, jud. Maramureş, cod poştal 437155, 
având C.I.F. RO 3694632, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de achiziţie 
publică având ca obiect execuţie de lucrări pentru proiectul „Extindere 
sursă, reţea de alimentare cu apă şi canalizare la depozitul ecologic din 
localitatea Sârbi, comuna Fărcaşa, judeţul Maramureş”, cod CPV 
45232150-8 - Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă (Rev.2), se 
solicită următoarele:  

- admiterea contestaţiei, în temeiul prevederilor art. 278 alin. 2 din 
O.U.G. nr. 34/2006, 

- anularea solicitării de clarificări nr. 3159/02.10.2015 şi a tuturor 
actelor emise ulterior acesteia, ca fiind netemeinice şi nelegale, solicitare 
formulată în temeiul prevederilor art. 278 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006, 

- anularea actului de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
3233/07.10.2015 şi a raportului procedurii ce stă la baza acestui act, ca 
fiind netemeinice şi nelegale, solicitare formulată în temeiul prevederilor 
art. 278 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006, 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă de 
S.C. ROINSTPIPE S.R.L., solicitare formulată în temeiul prevederilor art. 
278 alin. 6 din din O.U.G. nr. 34/2006, 
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- obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor ocazionate 
de judecarea contestaţiei, solicitare formulată în temeiul prevederilor art. 
278 alin. 8 din O.U.G. nr. 34/2006, constituindu-se dosarul nr. 
1982/2015 

Pe rolul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost 
înregistrată cu nr. 19630/12.10.2015, contestaţia nr. 
20150079/09.10.2015, depusă de către S.C. ÎNTREPRINDERE MONTAJ 
INSTALAŢII S.A., cu sediul in localitatea Mocira, Aleea Mocira nr. 4, 
judeţul Maramureş şi sediul procedural ales la Cabinetul de Avocat Tod 
Ramona Valeria din Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 22, ap. 2B, jud. 
Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 
J24/1690/1992, având C.I.F. RO 2945191, reprezentată legal prin 
director general ing. Alexandru Pârjol şi convenţional prin avocat 
Ramona Valeria Tod, împotriva actelor la care se face referire în scriptul 
„Comunicare rezultat procedură” nr. 3234/07.10.2015, emise de aceeaşi 
autoritate contractantă, COMUNA FĂRCAŞA, în cadrul procedurii de 
atribuire în cauză, solicitându-se admiterea contestaţiei, anularea 
raportului procedurii şi a comunicării privind rezultatul procedurii, 
continuarea procedurii cu obligarea autorităţii contractante la refacerea 
raportului procedurii şi a comunicării privind rezultatul procedurii în 
conformitate cu dispoziţiile legale, precum şi acordarea cheltuielilor de 
judecată, constituindu-se dosarul nr. 2003/2015.   

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: 

 
Admite contestaţiile formulate de către S.C. ROINSTPIPE S.R.L., cu 

sediul în Cluj-Napoca, str. J.J. Rousseau nr. 5A, jud. Cluj, şi sediul 
procesual în Bucureşti, str. Bucur nr. 11, ap. 4, sector 4, şi de către S.C. 
ÎNTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII S.A., lider al asocierii S.C. 
ÎNTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII S.A. & S.C. ANTREPRIZĂ MONTAJ 
INSTALAŢII S.A., cu sediul in localitatea Mocira, Aleea Mocira nr. 4, 
judeţul Maramureş şi sediul procedural ales la Cabinetul de Avocat Tod 
Ramona Valeria din Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 22, ap. 2B, jud. 
Cluj, în contradictoriu cu COMUNA FĂRCAŞA, cu sediul în Fărcaşa, str. 
Independenţei nr. 59, jud. Maramureş, cod poştal 437155. 

Anulează Procesul-verbal nr. 5 încheiat în 24.09.2015, Procesul-
verbal nr. 6, încheiat în 01.10.2015, Procesul-verbal nr. 7, încheiat în 
02.10.2015 în care se face referire la S.C. ROINSTPIPE S.R.L. şi 
Addendum la Raportul procedurii nr. 2422/07.08.2015, precum şi toate 
actele subsecvente acestuia, inclusiv adresa nr. 3234/10.07.2015, 
privind comunicarea rezultatului procedurii de atribuire.  

Obligă COMUNA FĂRCAŞA ca, în termen de cel mult 10 zile de la 
data primirii prezentei decizii, să pună în executare Decizia C.N.S.C. nr. 
1530/C6/1583 din 14.09.2015, în ceea ce priveşte oferta depusă de 
către Asocierea S.C. ÎNTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII S.A. – S.C. 
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ANTREPRIZĂ MONTAJ INSTALAŢII S.A., pentru considerentele din 
motivare.  

Obligă COMUNA FĂRCAŞA ca, în termen de cel mult 10 zile de la 
primirea prezentei decizii, pentru considerentele din motivare, să emită o 
nouă adresă de comunicare a rezultatului procedurii către Asocierea S.C. 
ÎNTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII S.A. – S.C. ANTREPRIZĂ MONTAJ 
INSTALAŢII S.A., cu respectarea prevederilor art. 207 din O.U.G. nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Obligă COMUNA FĂRCAŞA ca, în cadrul aceluiaşi termen indicat 
anterior, să aducă la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în 
procedura de atribuire noul rezultat al procedurii. 

Admite cererea formulată de către S.C. ROINSTPIPE S.R.L. privind 
obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor ocazionate cu 
soluţionarea contestaţiei şi obligă COMUNA FĂRCAŞA la plata sumei de 
3.500 lei, către S.C. ROINSTPIPE S.R.L., reprezentând onorariu avocat, 
conform contractului de asistenţă juridică nr. 97/07.10.2015, încheiat cu 
Cabinetul de Avocat „Vlad Jinaru”, cu sediul în Timişoara, str. Daliei nr.2, 
bl. D4, sc. C, ap. 4, judeţul Timiş, precum şi facturii fiscale seria E 
nr.000020 din 15.10.2015. 

Admite cererea formulată de către S.C. ÎNTREPRINDERE MONTAJ 
INSTALAŢII S.A., lider al asocierii S.C. ÎNTREPRINDERE MONTAJ 
INSTALAŢII S.A. – S.C. ANTREPRIZĂ MONTAJ INSTALAŢII S.A., privind 
obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor ocazionate cu 
soluţionarea contestaţiei şi obligă COMUNA FĂRCAŞA la plata sumei de 
3.312,5 lei, către S.C. ÎNTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII S.A., lider al 
asocierii S.C. ÎNTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII S.A. – S.C. 
ANTREPRIZĂ MONTAJ INSTALAŢII S.A., sumă reprezentând onorariu 
avocat, conform actului adiţional nr. 1 din data de 07.10.2015 la 
contractul de asistenţă juridică nr. 666005/13.03.2015, încheiat cu 
Cabinetul de Avocat „Tod Ramona Valeria”, cu sediul în Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor nr.22, ap. 2B, judeţul Cluj, precum şi facturii nr. 
2014023 din 15.10.2015. 

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

de 10 zile de la comunicare. 
 
  


