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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, 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. 2018 / C6 /2165 
Data: 23.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1862C/02.11.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub 

nr. 21206/02.11.2015, depusă de S.C. CONSTRUCT PEROM S.R.L., cu 
sediul în Bistriţa, str. Zefirului nr. 12, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului J06/1134/1994, având CUI 
6837257, reprezentată legal prin administrator Petruţ Claudiu, 
formulată împotriva raportului procedurii şi a actelor subsecvente 
acestuia aferente lotului nr. 2 - „(7) SDN Baia Mare”, emise de către 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN 
ROMÂNIA S.A., prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, judeţul Cluj, în calitate 
de autoritate contractantă în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie 
deschisă offline, organizată pe loturi, în vederea atribuirii  acordului-
cadru de lucrări având ca obiect „Întreţinere curentă pe timp de 
iarnă 2015-2016 pentru DRDP CLUJ, LOT 1(3): SDN Bistriţa, LOT 
2(7): SDN Baia Mare”, coduri CPV 90620000-9 - servicii de 
deszăpezire (Rev.2), 44113910-7 - materiale de întreţinere rutieră de 
iarnă (Rev.2), s-a solicitat: constatarea caracterului inacceptabil şi 
neconform al ofertei depuse de ofertantul desemnat câştigător - S.C. 
ARDELEAN COMPANY NORD VEST S.R.L.; constatarea caracterului 
admisibil al ofertei depuse de către S.C. CONSTRUCT PEROM S.R.L.; 
anularea raportului procedurii şi actelor subsecvente aferente lotului nr 
2 (7) – „SDN Baia Mare”, în ceea ce priveşte evaluarea ofertelor depuse 
de S.C. ARDELEAN COMPANY NORD VEST S.R.L. şi S.C. CONSTRUCT 
PEROM S.R.L. şi, pe cale de consecinţă, obligarea autorităţii 
contractante la continuarea procedurii de atribuire, „în condiţiile 
statuate în decizia C.N.S.C., prin reevaluarea celor două oferte”. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Ia act de renunţarea de către S.C. CONSTRUCT PEROM S.R.L., cu 

sediul în Bistriţa, str. Zefirului nr. 12, judeţul Bistriţa-Năsăud, la 
soluţionarea contestaţiei formulată în contradictoriu cu COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA 
S.A., prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj, cu sediul în Cluj-
Napoca, str. Decebal nr. 128, judeţul Cluj. 

 


