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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
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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.1899/C10/2040 

Data:09.11.2015 
 
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor sub nr. 19960/15.10.2015, depusă de către SC ERNST & 
YOUNG SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, b-dul. Ion Mihalache nr. 
15-17, clădirea Bucharest Tower Center, etaj 19, sector 1, reprezentată 
convenţional prin Radu şi Asociaţii SPRL, cu sediul procesual ales în 
Bucureşti, b-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, clădirea Bucharest Tower 
Center, etaj 20, sector 1, având Cod Unic de Înregistrare 1551105 şi 
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/10259/1992, 
formulată împotriva solicitării de clarificări nr. 103166/28.09.2015, 
emisă de MUNICIPIUL GALAŢI, cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 
38, judeţul Galaţi, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de „negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii, 
având ca obiect „Contract de achiziţie de servicii de consultanţă de 
specialitate pentru recuperarea TVA aferentă unor obiecte de investiţii 
derulate în perioada 2006-2013, în cadrul activităţii economice a 
Municipiului Galaţi până la emiterea unei decizii finale privind 
rambursarea”, cod CPV 79221000-9, s-a solicitat: 

- anularea parţială a adresei nr. 103166/28.09.2015 în ceea ce 
priveşte solicitarea de clarificări referitoare la Capacitatea tehnică şi/sau 
profesională – Experienţă similară; 

- în temeiul art. 2751 din OUG nr. 34/2006, suspendarea procedurii 
de atribuire a contractului până la momentul soluţionării contestaţiei; 

- obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor de judecată 
ocazionate cu prezenta contestaţie. 
 
 

În baza prevederilor legale aplicabile, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE:  
 

În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (5) şi (6) din O.U.G. 
nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respinge ca 
nefondată contestaţia formulată de către SC ERNST & YOUNG SRL în 
contradictoriu cu MUNICIPIUL GALAŢI şi dispune  continuarea procedurii. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) 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. 
 

 


