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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. 1927/C4 /2197 
Data: 11.11.2015  

 
 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. 21488/05.11.2015, depusă de către SC ATVROM 
SPORT EXTREM SRL, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 168, bl. T1, 
sc. 1, ap. 105, sector 4, având număr de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului J40/14306/2013 şi Cod Unic de Înregistrare 
32489909, formulată împotriva adresei nr. 23476/26.10.2015 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, emisă de 
către R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL PORŢILE 
DE FIER RA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Orşova, 
str. Banatului nr. 92, judeţul Mehedinţi, în cadrul procedurii de „cerere 
de oferte”, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de 
furnizare, având ca obiect achiziţia a 4 ATV 6X6, s-a solicitat:  
- anularea adresei nr. 23476/26.10.2015, reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii de atribuire,  
- anularea în parte a raportului procedurii şi a actelor subsecvente 
acestuia, respectiv în partea care vizează evaluarea modului de 
fundamentare a preţului.  

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
 

  În temeiul art. 278 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
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contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele 
evocate în motivare, respinge ca tardivă contestaţia depusă de SC ATVROM 
SPORT EXTREM SRL, în contradictoriu cu R.N.P. ROMSILVA – 
ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL PORŢILE DE FIER RA. 
  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 10 zile de la comunicare. 

 
 


