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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 
Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www. cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 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. 2055/ C6 /2196 
Data: 27.11.2015 

 
Prin contestaţia înregistrată la C.N.S.C. sub nr.21451/05.11.2015, 

formulată de S.C. URBANA S.A., cu sediul în Bistriţa Str. N.Titulescu nr.50, 
jud.Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J06/125/1991, având CUI R0563934, reprezentată legal prin director 
general Oprea Mariana, împotriva comunicării rezultatului procedurii 
nr.85763/22.10.2015, transmisă de MUNICIPIUL BISTRIŢA, cu sediul în 
Bistriţa, P-ţa Centrală nr.6, jud.Bistriţa-Năsăud, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a 
contractului de concesiune având ca obiect „Delegare prin concesiune a 
gestiunii activităţii de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice 
şi a activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 
neutralizare”, cod CPV 90610000-6, 90511100-3, s-a solicitat anularea 
adresei susmenţionată, a raportului procedurii de atribuire şi a actelor 
subsecvente acestuia şi obligarea autorităţii contractante la continuarea 
procedurii de atribuire cu respectarea documentaţiei de atribuire şi a 
legislaţiei în materia achiziţiilor publice. 

Prin cererea de intervenţie nr.10479/11.11.2015, înregistrată la 
C.N.S.C. sub nr.21926/11.11.2015, formulată de S.C. SUPERCOM S.A., cu 
sediul în Bucureşti, Str.Gherghiţei nr.23C, sector 2, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/10046/1993, având CUI R03884955, 
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reprezentată legal prin preşedinte al Consiliului de Administraţie, Ilie-Ionel 
Ciuclea, a solicitat:  
-încuviinţarea, în principiu, a cererii de intervenţie în inters propriu şi 
admiterea cererii; 
-respingerea ca lipsită de interes a contestaţiei formulată de S.C. URBANA 
S.A., iar, în subsidiar, respingerea ca nefondată; 
- menţinerea ca temeinic şi legal a raportului procedurii de atribuire şi a 
actelor subsecvente şi continuarea procedurii de atribuire prin încheierea 
contractului cu ofertantul declarat câştigător.  

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a soluţionării 
cauzei până la soluţionarea plângerii depusă de S.C. URBANA S.A. împotriva 
deciziei nr.1695/C11/1791 din 08.10.2015, de către Curtea de Apel Cluj, 
cerere formulată de MUNICIPIUL BISTRIŢA. 

Respinge excepţia lipsei de interes a S.C. URBANA S.A. în promovarea 
contestaţiei, invocată de S.C. SUPERCOM S.A. 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. URBANA S.A., 
cu sediul în Bistriţa Str. N.Titulescu nr.50, jud.Bistriţa-Năsăud, în 
contradictoriu cu MUNICIPIUL BISTRIŢA, cu sediul în Bistriţa, P-ţa Centrală 
nr.6, jud.Bistriţa-Năsăud. 

Admite cererea de intervenţie voluntară accesorie în sprijinul autorităţii 
contractante, formulată de S.C. SUPERCOM S.A., cu sediul în Bucureşti, 
Str.Gherghiţei nr.23C, sector 2. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


