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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, +4021 8900745 www.cnsc.ro 

 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) 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, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

Nr.  2084/C3/2234 
Data:  04.12.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent şi nedatată, înregistrată 

la CNSC sub nr. 21890/11.11.2015, aparţinând SC EXTRACT COM SRL, cu 
sediul în Salonta, str. Regele Ferdinand nr. 2, judeţul Bihor, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J05/1881/2005, având CUI 
RO17930237, reprezentată legal prin Ungur Aurel Dorel - administrator şi 
convenţional prin Cabinet Avocat „Rusu Andrei Bogdan”, înaintată împotriva 
deciziei privind rezultatul procedurii, comunicată prin adresa nr. 7548/04.11.2015, 
emisă de COMUNA VINGA, cu sediul în comuna Vinga, cp 317400, judeţul 
Arad, în calitate de autoritate contractantă în procedura, cerere de oferte 
ofline, organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca 
obiect „Modernizare şi reabilitare drum comunal DC 98, Vinga-Felnac km 9+250 - 
12+450 şi km 13+750 - 16+125 comuna Vinga, judeţul Arad”, cu invitaţie de 
participare nr. 380143/06.10.2015, s-a solicitat Consiliului anularea deciziei 
privind rezultatul procedurii, comunicată prin adresa nr. 7548/04.11.2015, în ceea 
ce priveşte declararea câştigătoare a ofertei depusă de SC SYLC CON TRANS SRL, 
constatarea caracterului neconform (în temeiul art. 36 alin. (2) din HG nr. 
925/2006 şi art. 170 din OUG nr. 34/2006) şi inacceptabil (conform dispoziţiilor 
art. 36 alin. (1) lit. b) şi f) din HG nr. 925/2006, coroborate cu dispoziţiile art. 361 
alin. (4) din HG nr. 925/2006 şi ale art. 202 alin. (1) şi (11) din OUG nr. 34/2006), 
a ofertei prezentate de SC SYLC CON TRANS SRL, a raportului procedurii şi a 
tuturor actelor subsecvente, în ceea ce priveşte oferta depusă de SC SYLC CON 
TRANS SRL, şi obligarea autorităţii contractante la reanalizarea acestei oferte şi 
anularea desemnării ei câştigătoare („prin declararea inacceptabilă şi 
neconformă”), precum şi emiterea unui nou rezultat al procedurii, în conformitate 
cu dispoziţiile legale aplicabile şi cu prevederile documentaţiei de atribuire, „cu 
respectarea principiilor consacrate de art. 2 alin. (2) din OUG nr. 34/2006”. 

Prin adresa nr. 1097/17.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
22410/17.11.2015, SC SYLC CON TRANS SRL, cu sediul în Arad, str. Tudor 
Vladimirescu nr. 7, ap. 3, judeţul Arad, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J02/712/2004, având CUI RO16356935, reprezentată legal 
prin Bogdan Ioan Faur -  administrator şi convenţional prin Societatea Civilă de 
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Avocaţi „Ceparu şi Irimia”, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 
3C, sector 5, adresă aleasă pentru comunicarea tuturor actelor de procedură, a 
depus o cerere de intervenţie, prin care a solicitat Consiliului admiterea ei în 
principiu şi, pe fond, respingerea contestaţiei formulate de SC EXTRACT COM SRL, 
ca nefondată, şi menţinerea tuturor actelor emise de autoritatea contractantă. 

 
 

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

 
 

DECIDE: 
 
Admite, în principiu, cererea de intervenţie aparţinând SC SYLC CON TRANS 

SRL. 
 Admite contestaţia SC EXTRACT COM SRL şi anulează decizia de desemnare 

câştigătoare a ofertei SC SYLC CON TRANS SRL, consemnată în raportul procedurii 
nr. 7544/04.11.2015, şi în adresele de comunicare a acestei desemnări, ca acte 
subsecvente. 

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii, în maxim 11 zile, 
prin reanalizarea ofertei SC SYLC CON TRANS SRL. 

Respinge cererea de intervenţie aparţinând SC SYLC CON TRANS SRL, în mod 
implicit, ca nefondată. 

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

la comunicare. 
 


