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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. 1949/C11/2073 
Data: 13.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 3792 din 21.10.2015, transmisă prin fax la 

data de 21.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 20344 din 21.10.2015, astfel cum a fost 
completată prin adresa nr. 3836 din 23.10.2015, transmisă prin fax la 
data de 23.10.2015, înregistrată la Consiliu cu nr. 20513 din 
23.10.2015 şi prin adresa nr. 3991 din 02.11.2015, transmisă prin 
fax la data de 02.11.2015, înregistrată la Consiliu cu nr. 21210 din 
02.11.2015, formulată de SC VALDEK IMPEX SRL, cu sediul social în 
Sfântu Gheorghe, str. Benedek Elek nr. 16/A, judeţul Covasna, cod 
poştal 520067, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J14/1331/1994, având CIF 6832268, atribut fiscal RO, reprezentată 
de Halmágyi Eugen – Director General, în calitate de lider al asocierii 
SC VALDEK IMPEX SRL – SC FLASH LIGHTING SRL – SC 
MANCONSTRUCT SRL, împotriva adresei nr. 58822 din 16.10.2015, 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de achiziţie publică, 
emisă de către MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în Sfântu 
Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, în calitate 
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte, 
desfăşurată prin utilizarea parţială a mijloacelor electronice (offline, 
cu etapă finală de licitaţie electronică), organizată în vederea atribuirii 
contractului de lucrări, divizat pe loturi, având ca obiect 
„MODERNIZARE STR. STADIONULUI, STR. VARADI JOZSEF, STR. 1 
DECEMBRIE 1918 DIN MUN. SF. GHEORGHE”, coduri CPV 45233140-2 
– Lucrări de drumuri (Rev.2), 45232130-2 – Lucrări de construcţii de 
canalizări de ape pluviale (Rev.2), 45310000-3 – Lucrări de instalaţii 
electrice (Rev.2), 71322500-6 – Servicii de proiectare tehnică pentru 
infrastructura de transport (Rev.2), 71323100-9 – Servicii de 
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proiectare a sistemelor de energie electrică (Rev.2), cu referire la 
Lotul nr. 2 – „Modernizare str. 1 Decembrie 1918” şi Lotul nr. 3 – 
„Modernizare str. Varadi Jozsef”, s-a solicitat: 

- anularea în tot a deciziei de anulare a procedurii de achiziţie 
publică; 

- anularea adresei nr. 58822 din 16.10.2015 şi a actelor 
subsecvente acesteia; 

- reluarea procedurii de atribuire şi stabilirea ofertei 
câştigătoare. 

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 depusă de SC VALDEK IMPEX SRL, în calitate 

de lider al asocierii SC VALDEK IMPEX SRL – SC FLASH LIGHTING SRL 
– SC MANCONSTRUCT SRL, cu sediul social în Sfântu Gheorghe, str. 
Benedek Elek nr. 16/A, judeţul Covasna, cod poştal 520067, în 
contradictoriu cu MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în 
Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna. 

Anulează raportul procedurii nr. 58819 din 16.10.2015 în partea 
dedicată ofertelor depuse de asocierea SC VALDEK IMPEX SRL – SC 
FLASH LIGHTING SRL – SC MANCONSTRUCT SRL, precum şi în partea 
dedicată anulării procedurii de atribuire pentru lotul 2 şi 3 şi adresa 
de comunicare a rezultatului procedurii pentru aceste loturi, ca act 
subsecvent al raportului procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la 
primirea deciziei Consiliului, să reanalizeze ofertele depuse de 
asocierea SC VALDEK IMPEX SRL – SC FLASH LIGHTING SRL – SC 
MANCONSTRUCT SRL pentru lotul 2 şi 3, cu respectarea celor evocate 
în motivare şi a dispoziţiilor legale aplicabile în materia achiziţiilor 
publice. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică în ceea ce 
priveşte loturile 2 şi 3, cu respectarea celor decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 

de 10 zile de la comunicare. 
 


