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CONSILIUL  NAŢIONAL  DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
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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. 1974/C7/2130 
Data: 18.11.2015 

 
 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent şi nedatată, 

înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
20825/28.10.2015, formulată de către de S.C. SELADO COM S.R.L., cu 
sediul în Brăila, str. Mioriţei nr. 59, judeţul Brăila, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J09/159/2003, având CUI 15250579, 
reprezentată prin SCPA PSBH Popescu & Asociaţii, cu sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, str. Remus nr. 1-3, etajul 
5, sectorul 3, formulată împotriva adresei nr. 12058/21.10.2015 de 
comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, emisă de către 
JUDEŢUL VASLUI, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, judeţul 
Vaslui, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
cerere de oferte, organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare 
având ca obiect „Consumabile (Materiale activităţi copii, Ghiozdane cu 
rechizite, Consumabile birou) în cadrul proiectului «Şcoala te face OM! », 
Cod proiect PEC063”, se solicită anularea adresei nr. 12058/21.10.2015 
de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, obligarea autorităţii 
contractante la reanalizarea ofertei depusă de contestator, reluarea 
procedurii de achiziţie publică cu luarea în considerare a înscrisurilor 
prezentate şi desemnarea ofertei câştigătoare, precum şi obligarea 
autorităţii contractante la plata cheltuielilor ocazionate de acest litigiu. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. SELADO 

COM S.R.L., cu sediul în Brăila, str. Mioriţei nr. 59, judeţul Brăila, în 
contradictoriu cu JUDEŢUL VASLUI, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel 
Mare nr. 79, judeţul Vaslui. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Respinge, ca nefondată, solicitarea referitoare la plata cheltuielilor 

ocazionate de soluţionarea prezentei cauze.  
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


