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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 

 
 

DECIZIE 
Nr. 2008/C11/2161 

Data: 20.11.2015 
 
Prin contestaţia nr. 152/02.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21199/02.11.2015, formulată de SC 
LOGISTIC MEDIA POP ART SRL, cu sediul în Turda, str. Ştefan cel Mare nr. 4, 
judeţul Cluj, având CUI RO 33848466, reprezentantă legal prin Pop Andrei – 
Administrator, împotriva adresei nr. 921/22.10.2015, reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii, emisă în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă, organizată de UAT JUDEŢUL HUNEDOARA cu sediul în Deva, str. 1 
Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Hunedoara, în calitate de autoritate 
contractantă, în vederea încheierii, pe loturi, a acordului-cadru,  având ca 
obiect „furnizarea şi distribuţia produselor de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pentru anii şcolari 
2015-2016 şi 2016-2017”, coduri CPV 15811300-9 – Cornuri (Rev.2), CPV 
15821200-1 – Biscuiţi dulci (Rev.2), CPV 60000000-8 – Servicii de transport 
(cu excepţia transportului de deşeuri) (Rev.2),  s-a solicitat anularea măsurii 
de respingere a ofertei SC LOGISTIC MEDIA POP ART SRL pentru lotul nr. 7, 
măsură comunicată prin adresa nr. 921/22.10.2015, precum şi obligarea 
autorităţii contractante la continuarea procedurii. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC LOGISTIC MEDIA 

POP ART SRL, în contradictoriu cu UAT JUDEŢUL HUNEDOARA şi dispune 
continuarea procedurii de achiziţie publică. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
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Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 
zile de la comunicare. 

 


