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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 

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 
 

 În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din O.U.G. 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 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

 
Nr. 2030/C2/2169 
Data: 25.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 2257/30.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21218/02.11.2015, 
formulată de S.C. SELCA S.A., cu sediul în municipiul Piteşti, str. 
Depozitelor nr. 31, judeţul Argeş, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului Argeş sub nr. J03/3/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO 
128299, formulată împotriva actului administrativ nr. 4413/26.10.2015, 
emis de REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ARGEŞ R.A., cu 
sediul în municipiul Piteşti, str. George Coşbuc nr. 40, judeţul Argeş, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
„cerere de oferte” cu fază finală de licitaţie electronică, a contractului de 
achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Refacere drum judeţean DJ 
703 Morăreşti-Cuca-Ciomăgeşti, punct Goganu, sat Sineşti L=300m, 
comuna Cuca, judeţul Argeş”, cod CPV 45233120-6, tip de finanţare: 
„Alte fonduri”, s-a solicitat: anularea adresei nr. 4413/26.10.2015 a 
autorităţii contractante – Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş 
R.A., a raportului procedurii de atribuire şi a tuturor actelor subsecvente; 
anularea deciziei comisiei de evaluare de declarare a ofertei inacceptabilă 
şi neconformă; obligarea autorităţii contractante la reanalizarea ofertei 
noastre şi a tuturor ofertelor depuse în cadrul prezentei proceduri, prin 
aplicarea corectă a prevederilor documentaţiei de atribuire şi cu 
respectarea prevederilor legale din materia achiziţiilor publice. 

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

În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 

Respinge ca nefondată contestaţia formulată de către S.C SELCA 
S.A., în contradictoriu cu REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE DRUMURI 
ARGEŞ R.A. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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


