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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. 1897/C8/2181 
Data: 09.11.2015  

 
      Prin contestaţia nr. 126/29.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21272/03.11.2015,  formulată de 
SC INSTAL ROS SRL, cu sediul în localitatea Negreşti Oaş nr. 465, 
judeţul Satu Mare, având CUI RO 16254594, reprezentată legal de Dan 
Maria şi convenţional de Loredana Suta – avocat, cu adresa de 
corespondenţă în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 65, corp A, etaj 2, 
judeţul Bihor, împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii 
nr. 3843/26.10.2015, transmisă de COMUNA ORAŞU NOU, cu sediul în 
localitatea Oraşul Nou, str. Seini nr. 247/A, judeţul Satu Mare, în calitate 
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, 
organizată în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect 
„delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare al 
comunei Oraşu Nou”, s-a solicitat anularea adresei de comunicare a 
rezultatului procedurii nr. 3843/26.10.2015 şi a raportului procedurii, 
precum şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor cu 
declararea ofertei depusă de SC DEIOSIM COM SRL ca inacceptabilă şi 
neconformă. De asemenea, s-a solicitat suspendarea procedurii până la 
soluţionarea fondului cauzei. 
 
 

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

 
DECIDE:  

 
În baza art. 278 alin. (1) şi (5) din Ordonanta de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006, respinge ca rămasă fără obiect contestaţia 
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formulată de către SC INSTAL ROS SRL în contradictoriu cu autoritatea 
contractantă ORAŞU NOU. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
zece zile de la comunicare. 

 


