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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 
Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www. cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 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. 1955 / C6 /2227 
Data: 16.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 3105/10.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 3105/10.11.2015, depusă 
de către S.C. VIAROM CONSTRUCT S.A., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, Tronson 1, Parter, sector 2, 
având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
J40/2286/2001, C.I.F. 13743074, reprezentată legal prin Marius Daniel 
Badina, împotriva documentaţiei de atribuire, respectiv, împotriva fişei 
de date a achiziţiei şi a clauzelor din modelul de contract, parte 
integrantă a documentaţiei de atribuire, elaborate de COMUNA 
CRIZBAV, cu sediul în localitatea Crizbav, str. Principală nr. 141, judeţul 
Braşov, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin cerere de oferte offline, a contractului de achiziţie publică 
de lucrări având ca obiect „Reabilitare str. Lungă în prelungirea DC 36, 
Comuna Crizbav, judeţul Braşov”, cod CPV 45233140-2 lucrări de 
drumuri (Rev.2), se solicită următoarele: 

„(i) Să constate că sunt nelegale prevederile din documentaţia de 
atribuire, respectiv din modelul de contract, parte integrantă a 
documentaţiei de atribuire, cu privire la condiţionarea respectării 
termenului de plată, de către Achizitor, de alocările bugetare/asigurarea 
disponibilităţii fondurilor de bugetul de stat. 

(ii) Să constante că sunt nelegale prevederile din documentaţia de 
atribuire, respectiv modelul de contract, care stabilesc un termen de 
graţie de la împlinirea căruia începe să curgă dobânda legală 
penalizatoare. De asemenea, nu se menţionează că dobânda legală se 
aplică pe zi de întârziere la plată la valoarea obligaţiilor de plată 
neîndeplinite la scadenţă”. 
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(iii) Să dispună măsuri de remediere constând în obligarea 
autorităţii contractante la modificarea documentaţiei de atribuire şi a 
modelului de contract propus în documentaţia de atribuire conform 
criticilor supuse atenţiei la lit. (i) şi (ii) de mai sus. În măsura în care la 
data soluţionării prezentei contestaţii nu se vor putea dispune măsuri de 
remediere pe motiv că ofertele ar fi deschise, solicităm anularea 
procedurii de atribuire a contractului (...)”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Ia act de renunţarea, de către S.C. VIAROM CONSTRUCT S.A., cu 
sediul în municipiul Bucureşti, str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, Tronson 
1, Parter, sector 2, la soluţionarea contestaţiei formulată în 
contradictoriu cu autoritate contractantă COMUNA CRIZBAV, cu sediul în 
localitatea Crizbav, str. Principală nr. 141, judeţul Braşov. 

 


