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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) 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. 1965/C1/2207 
Data: 17.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 118/06.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21647/09.11.2015, 
formulată de SC PROIECT BUCUREŞTI BUILDING SOLUTIONS SRL, cu 
sediul în Bucureşti, str. Calea Floreasca, nr. 246C, et. 9, cam. 8, Sector 
1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3971/2014, cod de 
înregistrare fiscal (C.I.F.) RO 33000988, reprezentată legal prin 
administrator Cojocaru Dan, lider al Asocierii PROIECT BUCUREŞTI 
BUILDING SOLUTIONS SRL şi CONCRETE DESIGN & SOLUTIONS SRL, 
împotriva rezultatului procedurii  emis de către contractantă SECTOR 4 
(PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI), cu sediul în Bd. George Coşbuc, 
nr. 6-16, Sector 4, Bucureşti, cod poştal: 040532, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de achiziţie publică 
organizată prin „licitaţie deschisă”, în vederea atribuirii contractului, 
având ca obiect „întocmire documentaţie tehnico-economică pentru 
creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 4 al 
Municipiului Bucureşti”, cod CPV: 71200000-0, s-a solicitat: „să constate 
că oferta declarată câştigătoare nu îndeplineşte în totalitate cerinţele de 
calificare prevăzute în fişa de date a achiziţiei şi, prin urmare, autoritatea 
contractantă avea obligaţia de a respinge această ofertă din cadrul 
procedurii ca fiind inacceptabilă, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) 
lit. b) din H.G. nr. 925/2006; să dispună măsuri de remediere constând 
în obligarea autorităţii contractante la anularea raportului procedurii de 
atribuire şi a tuturor actelor subsecvente (inclusiv comunicările privind 
rezultatul procedurii de atribuire) şi la reluarea evaluării ofertei declarată 
câştigătoare şi clasată pe locul 1, cu luarea în considerare a soluţiilor 
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dispuse prin Decizia pe care o va pronunţa; să permită accesul la dosarul 
cauzei de îndată ce acesta va fi constituit”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

Respinge, ca rămasă fără obiect, contestaţia formulată de către SC 
PROIECT BUCUREŞTI BUILDING SOLUTIONS SRL, în contradictoriu cu 
SECTOR 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI). 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 


