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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. 1933/C11/2071 

Data: 12.11.2015 
 
 
Prin contestaţia nr. 15744/21.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20325/21.10.2015, formulată de 
LEMACONS SRL, în calitate de lider al asocierii LEMACONS SRL – CITADINA 
98 SA, cu sediul în Galaţi, str. Crizantemelor nr. 6, judeţul Galaţi, având CUI 
RO 26287387, reprezentantă legal prin Alin Constantinescu – Director 
General, împotriva adresei nr. 2/25703/16.10.2015, reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii, emisă în cadrul procedurii de atribuire, 
de licitaţie deschisă, organizată în vederea încheierii acordului – cadru de 
lucrări, având ca obiect „Întreţinere periodică multianuală – covoare asfaltice 
executate la cald pentru reţeaua de drumuri naţionale din cadrul D.R.D.P. 
Iaşi – S.D.N. Focşani”, cod CPV 45233139-3 – Lucrări de întreţinere a 
drumurilor naţionale (Rev.2), de COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI 
DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA – Direcţia de Drumuri şi Poduri Iaşi, 
în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Iaşi, str. Gh. Asachi nr. 19, 
judeţul Iaşi, s-a solicitat anularea adresei nr. 2/25703/16.10.2015, 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, obligarea autorităţii 
contractante la reevaluarea documentelor depuse de asocierea LEMACONS 
SRL – CITADINA 98 SA în cadrul procedurii şi la emiterea unui nou raport al 
procedurii, care să fie conform deciziei emise de CNSC. 
 

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

 
 
 
 
 



 

  2 

DECIDE: 
 
Admite, contestaţia formulată de LEMACONS SRL, în contradictoriu cu 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN 
ROMÂNIA SA şi anulează raportul procedurii de atribuire nr. 
3/5133/16.10.2015, în partea ce priveşte oferta contestatoarei, rezultatul 
procedurii şi comunicările privind rezultatul procedurii transmise 
contestatoarei şi societăţii desemnate câştigătoare. Obligă autoritatea 
contractantă la reevaluarea ofertei asocierii LEMACONS SRL – CITADINA 98 
SA şi stabilirea rezultatului procedurii, în termen de 10 zile de la primirea 
deciziei, cu respectarea celor din motivare, a documentaţiei de atribuire şi a 
dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. Rezultatul procedurii va fi 
comunicat operatorilor economici implicaţi în termenul legal.  

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 

zile de la comunicare. 

 


