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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    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. 1904/C7/2081 
Data: 10.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1712/20.10.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu 

nr. 20381/21.10.2015, formulată de către S.C. TRANSMIR S.R.L., cu 
sediul în Zorleni, DE 581 km 87, judeţul Vaslui, cod poştal 737033, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J37/99/1998, 
având C.I.F. RO 10400632, reprezentată legal prin administrator Savin 
Emil, împotriva comunicării nr. 12738/16.10.2015, privind rezultatul 
procedurii, emisă de către ORAŞUL MURGENI (CONSILIUL LOCAL 
MURGENI), cu sediul în Murgeni, str. Emil Juvara nr. 1, jud. Vaslui, cod 
poştal 737370, având C.I.F. RO 3337710, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, a 
contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Modernizare 
infrastructură rutieră de interes local în Oraşul Murgeni, Judeţul Vaslui - 
satele Sărăteni, Schineni, Raiu în lungime totală de 4.800 km”, cod CPV 
45233120-6 - Lucrări de construcţii de drumuri (Rev.2), se solicită 
anularea raportului procedurii de atribuire şi a rezultatului procedurii,  
transmis prin adresa autorităţii contractante nr. 12738/16.10.2015, 
conform căreia oferta depusă de S.C. TRANSMIR S.R.L. a fost respinsă,  
ca inacceptabilă, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. b) din H.G. 
nr. 925/2006 şi art. 181 lit. c) din O.U.G. nr. 34/ 2006, precum şi 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă de S.C. 
TRANSMIR S.R.L. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite contestaţia formulată de către S.C. TRANSMIR S.R.L., cu 

sediul în Zorleni, DE 581 km 87, jud. Vaslui, cod poştal 737033, în 
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contradictoriu cu ORAŞUL MURGENI (CONSILIUL LOCAL MURGENI), cu 
sediul în Murgeni, str. Emil Juvara nr. 1, jud. Vaslui, cod poştal 737370. 

Anulează raportul procedurii nr. 12739/16.10.2015, precum şi 
actele subsecvente acestuia.   

Obligă ORAŞUL MURGENI (CONSILIUL LOCAL MURGENI) ca, în 
termen de 10 zile de la data primirii prezentei decizii, să reia procedura 
de atribuire de la etapa de evaluare a ofertelor, pentru considerentele 
din motivare. 

Obligă ORAŞUL MURGENI (CONSILIUL LOCAL MURGENI) ca, în 
cadrul aceluiaşi termen dispus anterior, să-l informeze pe operatorul 
economic încă implicat în procedura de atribuire despre noul rezultat al 
procedurii de atribuire.   

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen 

de 10 zile de la comunicare. 
 
  


