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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. 2021/C9/2138 
Data: 24.11.2015 

  
Prin contestaţia nr. 992/27.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20919/29.10.2015, depusă 
de SC AGM GROUP GC SRL, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Gheorghe 
Bariţiu nr. 20, judeţul Cluj, având CUI 23352529, cu sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură la SCA CEPARU ŞI IRIMIA în Bucureşti, 
str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5, împotriva rezultatului 
procedurii de cerere de oferte organizată de COMUNA GÎRBĂU, cu sediul 
în Gîrbău, str. Principală nr. 5, judeţul Cluj, în calitate de autoritate 
contractantă, pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect 
„Asfaltare drum comunal Turea - Corneşti, com. Gîrbău, jud. Cluj”,  s-a 
solicitat anularea adresei nr. 13318/21.10.2015, anularea deciziei prin 
care a fost declarată câştigătoare oferta depusă de SC CONSTRUCT 
PEROM SRL, anularea deciziei prin care a fost declarată admisibilă oferta 
depusă de SC CONSTRUCŢII NAPOCA SA, obligarea autorităţii 
contractante la reevaluarea ofertelor depuse de SC CONSTRUCT PEROM 
SRL şi SC CONSTRUCŢII NAPOCA SA de la etapa verificării admisibilităţii 
acestora, anularea raportului procedurii şi a tuturor actelor subsevente 
acestuia inclusiv a adreselor de comunicare a rezultatului procedurii de 
atribuire. 

SC CONSTRUCT PEROM SRL, cu sediul în Bistriţa, str. Zefirului nr. 
12, judeţul Bistriţa Năsăud, având CUI RO 6837257, cu sediul procesual 
ales în Bucureşti, str. Bucur nr. 11, sc. A, ap. 4, sector 4, reprezentată 
prin Cabinet de avocat VLAD JINARU, a formulat cererea de intervenţie 
principală înregistrată la Consiliu cu nr. 21317/ 03.11.2015, prin care a 
solicitat admiterea în principiu a cererii sale principale de intervenţie, 
respingerea contestaţiei ca nefondată şi, pe cale de consecinţă, 
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continuarea procedurii de achiziţie în conformitate cu raportul procedurii 
ce stă la baza adreselor de comunicare a rezultatului procedurii, precum 
şi obligarea contestatorului la plata cheltuielilor ocazionate de judecarea 
contestaţiei. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (2) şi (4) 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, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
considerentele evocate în motivarea prezentei, admite contestaţia 
formulată de SC AGM GROUP GC SRL, în contradictoriu cu COMUNA 
GÎRBĂU, şi anulează raportul procedurii nr. 13308/20.10.2015, în partea 
care priveşte ofertele SC CONSTRUCT PEROM SRL şi SC CONSTRUCŢII 
NAPOCA SA şi celelalte oferte admisibile, precum şi comunicările 
transmise ofertanţilor ale căror oferte au fost declarate admisibile.  

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii de 
atribuire prin reevaluarea ofertelor prezentate de SC CONSTRUCT PEROM 
SRL şi SC CONSTRUCŢII NAPOCA SA şi la stabilirea rezultatului 
procedurii, cu întocmirea unui nou raport al procedurii, în termen de 15 
zile de la data primirii prezentei. Comunicările privind rezultatul 
procedurii se vor transmite cu respectarea termenului legal prevăzut, 
operatorilor economici implicaţi.  

În conformitate cu art. 64 Noul Cod de procedură civilă 
încuviinţează în principiu cererea de intervenţie înaintată de asocierea SC 
CONSTRUCT PEROM SRL şi o respinge ca nefondată.  

În temeiul art. 278 alin. (8) din OUG nr. 34/2006, respinge ca 
nefondată cererea formulată de SC CONSTRUCT PEROM SRL de obligare 
a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de demersul 
său. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006.  

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

 
 


