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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. 2035/C8/2158 
Data: 25.11.2015  

 
      Prin contestaţia nr. 1652/02.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21182/02.11.2015, formulată de SC 
ENVIRO CONSTRUCT SRL, cu sediul în Iaşi, str. Pantelimon Halipa nr. 13, bloc 
G1, sc. B, parter, ap. 2, judeţul Iaşi şi cu adresă de corespondenţă în Iaşi, B-
dul Poitiers nr. 10, Clădirea Nucleus, etaj 1, judeţul Iaşi, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/280/2006, având CUI RO18361695, 
reprezentată legal prin Todirică Ştefan Claudiu - administrator, împotriva 
adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 4580/26.10.2015, 
transmisă de COMUNA ROMÂNEŞTI, cu sediul în localitatea Româneşti, 
judeţul Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
cerere de oferte, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect 
„Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna Româneşti, judeţul Iaşi”, s-a 
solicitat Consiliului anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii 
nr. 4580/26.10.2015, a raportului procedurii şi a documentelor subsecvente 
acestuia, în partea ce priveşte oferta depusă de SC LIS AFFAIRE SRL, 
declarată câştigătoare, şi obligarea autorităţii contractante la reluarea 
procedurii prin reevaluarea ofertelor şi stabilirea ofertei câştigătoare cu 
respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice. 
 

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

 
 

DECIDE:  
 

Admite contestaţia formulată de SC ENVIRO CONSTRUCT SRL, în 
contradictoriu cu COMUNA ROMÂNEŞTI, şi anulează raportul procedurii nr. 
4579/26.10.2015, precum şi actele subsecvente acestuia, în partea ce 
priveşte evaluarea ofertei SC LIS AFFAIRE SRL. 

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii de atribuire în 
cauză, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei, cu reanalizarea 
ofertei aparţinând SC LIS AFFAIRE SRL, prin solicitarea de clarificări, conform 
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celor precizate în motivare. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


