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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. 2040/C8/2170 
Data: 26.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 2256/30.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

21234/03.11.2015, formulată de SC SELCA SA, cu sediul în Piteşti, str. 
Depozitelor nr. 31, judeţul Argeş, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J03/3/1991, având CUI RO128299, reprezentată legal de 
Zamfir Paul – Administrator, împotriva rezultatului procedurii comunicat prin 
adresa nr. 4469/28.10.2015 de către REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE 
DRUMURI ARGEŞ RA, cu sediul în Piteşti, str. George Coşbuc nr. 40, judeţul 
Argeş, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii, cerere de 
oferte, cu fază finală de licitaţie electronică, organizată în vederea atribuirii 
contractului având ca obiect „Refacere drum judeţean DJ 703 Morăreşti - 
Cuca - Ciomăgeşti, punct Corbu, comuna Cuca, judeţul Argeş”, cod CPV: 
45233120-6 – Lucrări de construcţii de drumuri (Rev. 2), iniţiată prin 
publicarea în SEAP a invitaţiei de participare nr. 379469/21.09.2015, s-a 
solicitat Consiliului anularea adresei nr. 4469/28.10.2015, a raportului 
procedurii de atribuire şi a tuturor actelor subsecvente, precum şi obligarea 
autorităţii contractante la reanalizarea ofertei sale 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. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

DECIDE 
 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC SELCA SA, în 
contradictoriu cu REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ARGEŞ RA. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


