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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
Str. Stavropoleos nr. 6,  sector 3,  Bucureşti,  cod poştal 030084,  România 
Tel: +4 021.310.46.41   Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42   www.cnsc.ro 

 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

 

Nr. 19 / C4 / 3719 

Data: 09.01.2015 
 

Prin contestaţia nr. 1498/19.12.2014, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 32626/19.12.2014, 
depusă de asocierea formată din SC Romabelt Import Export SRL, 
cu sediul în str. Avram Iancu nr. 68, Târgu-Mureş, judeţul Mureş, 
CUI 6668026, şi Geohidroterv Kft, cu sediul în str. Mariassy nr. 7, 
1095 Budapesta, Ungaria, cod de identificare fiscală HU10499449-2-
43, privind procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea 
contractului de servicii de proiectare şi execuţie lucrări pentru 
proiectul "Reabilitarea sitului poluat istoric - Depozit deşeuri 
periculoase UCT - Poşta Rât (Municipiul Turda)", coduri CPV 
45112340-0, 452623200-0 şi altele, cu data de deschidere a 
ofertelor 14.02.2013, organizată de Municipiul Turda, prin primăria 
sa, cu sediul în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 28, Turda, judeţul Cluj, 
în calitate de autoritate contractantă, contestatoarea a solicitat 
anularea rezultatului procedurii de atribuire şi reevaluarea corectă a 
ofertei sale. 

La 29.12.2014, SC Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii 
SA, cu sediul în str. Buftea nr. 1, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, CUI 
2897361, în asociere cu Demont Ambiente SRL, cu sediul în Via 
Torino nr. 180, Mestre Venezia, Italia, cod de identificare fiscală 
IT03323880272, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de 
procedură la Societatea Civilă de Avocaţi "Bejenaru & Partners", str. 
Moţilor nr. 28, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, a înaintat Consiliului 
cererea de intervenţie accesorie în sprijinul autorităţii contractante 
nr. 32814/29.12.2014, prin care solicită respingerea contestaţiei. 
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În baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
În temeiul art. 271 ind. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, 
respinge contestaţia asocierii SC Romabelt Import Export SRL - 
Geohidroterv Kft nr. 1498/19.12.2014, în contradictoriu cu 
Municipiul Turda. 

În conformitate cu art. 65 alin. (1) C. proc. civ., încuviinţează 
în principiu cererea de intervenţie voluntară accesorie nr. 
32814/29.12.2014, depusă de asocierea SC Trustul de Instalaţii 
Montaj şi Construcţii SA - Demont Ambiente SRL, şi o admite în 
baza art. 278 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă menţionată. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se 
poate formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare. 

 


