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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. 1963/C6/2142 
Data: 17.11.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent şi nedatată, 

înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 21000 din 30.10.2015, depusă de către 
S.C. DIANA S.R.L., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 
227, jud. Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J38/258/1991, având C.U.I. RO 2540090, reprezentantă legal prin 
director general Irina Crăciunescu, formulată împotriva rezultatului 
procedurii, comunicat prin adresa nr. 3038 din 19.10.2015, de către 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Foişorului nr. 56-58, sector 3, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă, online, organizată în vederea încheierii acordului-cadru având 
ca obiect „Furnizare preparate din carne”, cod CPV 15131700-2 – 
Preparate pe bază de carne (Rev. 2), 60100000-9 – Servicii de 
transport rutier (Rev. 2), se solicită „anularea rezultatului licitaţiei, 
precum şi a tuturor actelor subsecvente acesteia conform art. 255 alin. 
1 şi art. 256² alin. 1 din ordonanţă”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
  
Respinge, ca nefondată, contestaţia depusă de către S.C. DIANA 

S.R.L., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 227, jud. 
Vâlcea, în contradictoriu cu DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. 
Foişorului nr. 56-58, sector 3. 
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Dispune continuarea procedurii de atribuire.  
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen 

de 10 zile de la comunicare.  
 


