
 

1

CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Bucureşti, 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 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea 

 
DECIZIE 

 
Nr. 2059/C2/2334 
Data: 27.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1748/23.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22931/25.11.2015, 
formulată de S.C. SIOMAX S.R.L., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. 
Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la O.R.C. sub nr. 
J18/1954/1994, având CIF: 6818980, împotriva declarării necâştigătoare 
a ofertei sale de către ORAŞUL TURCENI, cu sediul în oraşul Turceni, str. 
Muncii, nr. 12, jud. Gorj, cod poştal: 217520, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „achiziţie directă”, 
având ca obiect „Servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile aparţinând 
domeniului public şi privat al Oraşului Turceni”, cod CPV 71319000, 
71324000, 79419000, s-a solicitat „anularea rezultatului procedurii şi a 
actului de comunicare a ofertei necâştigătoare nr. 12607/17.11.2015 
emis de Primăria Turceni şi obligarea acesteia la emiterea unui nou act 
de adjudecare, ca urmare a soluţionării contestaţiei”.  
 

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

 
DECIDE: 

 
În temeiul art. 132 alin. (1) Noul Cod de procedură civilă, coroborat 

cu art. 297 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele expuse în 
motivare, admite excepţia de necompetenţă materială a Consiliului şi 
declină competenţa de soluţionare a contestaţiei formulată de S.C. 
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SIOMAX S.R.L., în favoarea Tribunalului Gorj - Secţia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, trimiţând dosarul cauzei spre această instanţă. 

Fără cale de atac. 
 


