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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro 

 

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. 1901/C5/2056 
Data: 10.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 1315/16.10.2015, înregistrată la Consiliu sub 

nr. 20157/19.10.2015, S.C. ALMATAR TRANS S.R.L., cu sediul social în 
comuna Cozieni, str. Principală nr. 155, judeţul Buzău şi adresa de 
corespondenţă în comuna Târguşoru Vechi, sat Zahanaua, str. 
Conductelor nr. 7, judeţul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J10/525/2000, având CUI 13573930, a contestat fişa 
de date a achiziţiei elaborată în cadrul procedurii de atribuire, prin 
„cerere de oferte” on-line, a contractului de achiziţie publică de furnizare 
având ca obiect „Combustibil termic lichid (CTL)”, cod CPV 9135110-8 
(Rev.2), organizată de SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE 
SIGURANŢĂ, cu sediul în localitatea Stei, str. Zorilor nr. 26, judeţul 
Bihor, în calitate de autoritate contractantă, şi a solicitat obligarea 
autorităţii contractante la eliminarea condiţiilor restrictive din 
documentaţia de atribuire. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite contestaţia formulată de S.C. ALMATAR TRANS S.R.L., cu 

sediul social în comuna Cozieni, str. Principală nr. 155, judeţul Buzău şi 
adresa de corespondenţă în comuna Târguşoru Vechi, sat Zahanaua, str. 
Conductelor nr. 7, judeţul Prahova, în contradictoriu cu autoritatea 
contractantă SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE 
SIGURANŢĂ, cu sediul în localitatea Stei, str. Zorilor nr. 26, judeţul Bihor 
şi obligă autoritatea contractantă, ca în termen de 10 zile de la data 
primirii deciziei, să modifice documentaţia de atribuire, pct. III.2.1.b) 
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, din fişa de date a 
achiziţiei, în sensul acceptării în procedură şi a operatorilor economici 
care acordă indirect scutirea de la plata accizelor pentru produsul care se 
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va achiziţiona, cu respectarea dispoziţiilor art. 501 alin. (3), art. 72 alin. 
(2) şi art. 80 din OUG nr. 34/2006. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu respectarea celor 
decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 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. 
 


