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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 prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 
 

DECIZIE 
Nr. 1954/C9/2229 

Data: 13.11.2015  
 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor cu nr. 21834/11.11.2015, depusă de SENESI S.p.A., 
cu sediul în Via Ungheria, 20, 63821 Porto, S. Elpidio (FM), Italia, 
CUI 01037400437, privind procedura de licitaţie deschisă organizată 
de JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN, cu sediul în Reşiţa, str. 1 Decembrie 
1918 nr. 1, judeţul Caraş-Severin, în calitate de autoritate 
contractantă, în vederea atribuirii contractului de servicii, având ca 
obiect Delegarea serviciilor de operare a centrului de management 
integrat al deşeurilor Lupac şi a staţiilor de transfer din judeţul 
Caraş-Severin, în cadrul proiectului „Sistem integrat de management 
al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”, coduri CPV 90531000-8 – 
Servicii de gestionare a rampelor de gunoi (Rev.2), 90500000-2 – 
Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile (Rev.2), 90512000-9 
– Servicii de transport de deşeuri menajere (Rev.2) şi 90513000-6 – 
Servicii de tratare şi eliminare de deşeuri menajere şi deşeuri 
nepericuloase (Rev.2), contestatoarea a solicitat suspendarea 
procedurii de atribuire până la soluţionarea fondului cauzei, 
admiterea contestaţiei şi prelungirea termenului de depunere a 
ofertelor, astfel încât toţi ofertanţii să poată aduce modificări 
ofertelor, conform documentelor postate de autoritatea contractantă 
înainte de data limită de depunere a ofertelor.                       

 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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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 contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, respinge ca rămasă fără obiect contestaţia formulată de 
SENESI S.p.A., în contradictoriu cu JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN. 

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 zece zile de la comunicare. 

 


