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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. 1891/C1/2185 
Data: 06.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 3725/02.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21293/03.11.2015, 
formulată de SC DUMEXIM SRL, cu sediul în Municipiul Oradea, str. Gen. 
Ghe. Magheru, nr. 23, judeţul Bihor, având CUI 16057895, înregistrată 
la ORC sub nr. J05/53/2004, împotriva adresei nr. 16668/28.10.2015, 
de comunicare a rezultatului procedurii, emisă de către INSPECTORATUL 
ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR, cu sediul în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 
11, judeţul Bihor, cu privire la atribuirea contractului, prin „cumpărare 
directă”, având drept obiect: „Servicii de proiectare, recondiţionare 
faţadă şi reabilitare învelitoare şarpantă la Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Bihor”, cod CPV: 71220000-6, s-a solicitat: „anularea deciziei prin care 
oferta depusă a fost declarată inacceptabilă şi neconformă; anularea 
raportului procedurii, ca o consecinţă a anulării deciziei 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, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
În temeiul art. 95 pct. 1 şi a art. 132 alin. (3) Cod procedură civilă, 

coroborat cu art. 297 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele 
de mai jos, declină competenţa de soluţionare a contestaţiei depusă de 
SC DUMEXIM SRL către TRIBUNALUL BIHOR 

Dispune trimiterea de îndată a dosarului către TRIBUNALUL BIHOR 
conform art. 132 alin. (3) Cod procedură civilă. 
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Fără cale de atac, în temeiul art. 132 alin. (3) Cod procedură civilă. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 


