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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. 2041/C2/2219 
Data: 26.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 56/09.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21741/10.11.2015, formulată de 
S.C. CONSULT SOC CENTRUM S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, Calea 
Aurel Vlaicu, bl. B21, sc. A, et. 2, ap. 10, jud. Arad, înmatriculată la 
O.R.C. sub nr. J02/227/2007, având CIF: 20949167, reprezentată legal 
prin dl. Ezer Alexandru-Adrian, „cu privire la răspunsul la solicitarea de 
clarificări, înregistrată sub nr. 7668/09.11.2015 prin care Autoritatea 
contractantă a omis să răspundă solicitării de clarificări înaintată de 
societatea noastră şi transmisă/confirmată pe fax în data de 06.11.2015 
la ora 14.17”, emisă de COMUNA VINGA, cu sediul în localitatea Vinga, 
comuna Vinga, nr. 27, jud. Arad, cod postal 317400, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie 
deschisă”, a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a 
gestiunii serviciului public de salubrizare din comuna Vinga, judeţul 
Arad”, cod CPV 90511000-2, 90512000-9, tip de finanţare: „Alte 
fonduri”, s-a solicitat: 
„- suspendarea procedurii de atribuire menţionate, până la întocmirea 
unei documentaţii care să fie corelată cu normele legale aplicabile aflate 
în vigoare la data prezentei proceduri; 
- să obligaţi autoritatea contractantă să răspundă solicitărilor de 
clarificări înaintate de către societatea noastră (anexate prezentei), 
formulate în termen legal, în sensul coroborării informaţiilor din cadrul 
procedurii de atribuire şi respectarea prevederilor legale incidente care 
reglementează procedura de concesiune, implicit modificarea termenului 
procedural de depunere a ofertei în vederea creării posibilităţii de a 
depune ofertă operatorilor economici participanţi; 



 

2

- în subsidiar, în cazul în care acestea nu pot fi remediate în conformitate 
cu prevederile legale, să dispuneţi anularea procedurii de atribuire având 
termenul limită pentru depunerea candidaturilor stabilit în data de 
13.11.2015, ora 9:00.” 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge ca rămasă fără obiect contestaţia formulată de S.C. 

CONSULT SOC CENTRUM S.R.L., în contradictoriu cu COMUNA VINGA. 
Menţine decizia de anulare a procedurii. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 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. 
 


