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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Bucureşti, 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 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. 1967/C10/2257 

Data:17.11.2015 
 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. 221006/13.11.2015, depusă de către SC SANPRO 
SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 294, judeţul 
Vâlcea, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
J38/337/1999 şi Cod Unic de Înregistrare 123398121, formulată 
împotriva rezultatului procedurii comunicat prin procesul-verbal de 
atribuire nr. 8348/30.10.2015 şi a adresei nr. 8640/10.11.2015, emise 
de COMUNA BUDEŞTI, cu sediul în sat Budeşti, str. Principală nr. 46, 
comuna Budeşti, judeţul Vâlcea, în cadrul procedurii de concesionare, 
prin licitaţie deschisă, a imobilului Teren punctul Brutărie în suprafaţă de 
6.999,63 mp, s-a solicitat:  

- admiterea contestaţiei 
- anularea procesului-verbal nr. 8348/30.10.2015 şi a tuturor 

documentelor ce au stat la baza întocmirii acestuia, precum şi a tuturor 
actelor subsecvente 

- reevaluarea documentelor de eligibilitate şi calificare, pe motivul 
nedepunerii certificatelor fiscale privind taxele şi impozitele locale în 
cazul persoanelor juridice care să ateste neexistenţa unor datorii către 
bugetul local la punctele de lucru declarate şi menţionate expres în 
certificatul constatator 

- reluarea procedurii de atribuire având în vedere că sunt cel puţin 
3 oferte valabile. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 
 În temeiul art. 297 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 132 
alin. (1) din noul Cod de procedură civilă, declină competenţa de 
soluţionare a contestaţiei formulată de către SC SANPRO SRL în 
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contradictoriu cu COMUNA BUDEŞTI către TRIBUNALUL VÂLCEA, SECŢIA 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. 

Dispune trimiterea de îndată a dosarului către această instanţă 
judecătorească, potrivit art. 132 alin. (3) din noul Cod de procedură 
civilă. 

Fără cale de atac. 
  


