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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. 1893/C8/2172, 2173 

Data: 06.11.2015  
 

 

      Prin contestaţiile nr. 153/02.11.2015 şi nr. 190/02.11.2015, 
înregistrate la CNSC sub nr. 21237/03.11.2015 şi nr. 21244/03.11.2015, 
înaintate de SC LOGISTIC MEDIA POP ART SRL, cu sediul în Turda, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 4, judeţul Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr. J12/3355/2014, având CUI 33848466, reprezentată legal de Pop 
Andrei şi de SC ADY MAX PRODCOM IMPEX SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Şesului, nr. 19, apt. 2, judeţul Cluj,  înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J12/4270/1994, având CUI RO 6655417, reprezentată 
legal de Pop Sorin Florin, împotriva actului administrativ nr. 
24794/22.10.2015, intitulat „Comunicare rezultat procedură” emis de 
JUDEŢUL HARGHITA, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, 
judeţul Harghita, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii 
de “licitaţie deschisă”, având ca obiect „Produse de panificaţie pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi 
elevii din clasele I-VIII din învăţamântul de stat şi privat din judeţul 
Harghita pentru anul şcolar 2015-2016”, cod CPV: 15612500-6 Produse de 
brutărie (Rev. 2), s-a solicitat Consiliului să admită contestaţiile aşa cum 
au fost formulate, pentru loturile 4, 22, 23, 26 şi 27, cu eventualele 
precizări ulterioare şi, pe cale de consecinţă, să dispună anularea măsurilor 
de respingere a rezultatului procedurii de atribuire. 
 
 

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

 
 

DECIDE:  
 
 

Admite excepţia tardivităţii contestaţiilor, invocată din oficiu şi 
respinge, ca tardiv formulate, contestaţiile depuse de SC LOGISTIC MEDIA 
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POP ART SRL şi SC ADY MAX PRODCOM IMPEX SRL, în contradictoriu cu 
JUDEŢUL HARGHITA. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi.  
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 
 


