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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. 2072/ C6 /2269 
Data: 03.12.2015 

 
Prin contestaţia nr.1087/16.11.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub 

nr.22243/16.11.2015, formulată de S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L., cu sediul 
în Slatina, Str.Piteşti nr.213, jud.Olt, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J28/870/1994, având CUI RO6341643, reprezentată 
legal prin director general Octavian Bălţoi şi convenţional de Societatea 
Civilă Profesională de Avocaţi „Ceparu şi Irimia”, cu sediul în Bucureşti, 
Str.Dr.Grigore Romniceanu nr.3C, sector 5, împotriva deciziei de anulare a 
procedurii de atribuire, comunicată cu adresa nr.3464/09.11.2015, emisă de 
către ORAŞUL ROVINARI, cu sediul în Rovinari, Str.Florilor nr.2, jud.Gorj, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
cerere de oferte cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de 
lucrări având ca obiect „Creştere eficienţă energetică blocuri de locuit oraş 
Rovinari”, s-a solicitat: anularea deciziei prin care s-a dispus anularea 
procedurii de atribuire, în temeiul art.209, alin.1, lit.c din O.U.G. 
nr.34/2006; anularea, în parte, a raportului procedurii de atribuire în ceea 
ce priveşte măsura anulării procedurii; obligarea autorităţii contractante la 
reluare procedurii de atribuire şi la semnarea contractului cu ofertantul 
desemnat câştigător; acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate de 
soluţionarea cauzei, în temeiul art.453 din Codul de procedură civilă. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE 
 

Admite contestaţia formulată de S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L., cu 
sediul în Slatina, Str.Piteşti nr.213, jud.Olt, în contradictoriu cu ORAŞUL 
ROVINARI, cu sediul în Rovinari, Str.Florilor nr.2, jud.Gorj, anulează 
raportul procedurii de atribuire nr.26047/09.11.2015 şi actele subsecvente 
acestuia. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu respectarea dispoziţiilor 
legale incidente. 

Respinge cererea de plată a cheltuielilor ocazionate de soluţionarea 
contestaţiei, formulată de S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L.  

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

zile de la comunicare. 
 


