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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 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.2092/C11/2379 

Data:07.12.2015 
 
 
 

 Prin contestaţia nr. 1399/02.12.2015, înregistrată la CNSC sub 
nr. 23293/03.12.2015, formulată de SC SERVICII ENERGETICE 
MUNTENIA SA, cu sediul în Bucureşti, str. Costin Neniţescu nr. 5-9, et. 
1-3, sector 6, înregistrată la ORC cu nr. J40/14063/2011, având CUI 
29384120, reprezentată legal prin Administrator Judiciar - ROMINSOLV 
SPRL, prin Florian Mateita, Administrator Special - Sinan Mustafa şi 
Director General - Gheorghe Smadu, împotriva adresei nr. 
169079/27.11.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii 
de atribuire, emisă de către autoritatea contractantă MUNICIPIUL 
CONSTANŢA, cu sediul în localitatea Constanţa, B-dul Tomis nr. 51, 
judeţul Constanţa, în cadrul procedurii de atribuire, prin „cerere de 
oferte offline”, a contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca 
obiect: EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE RACORDARE LA REŢEUA DE 
ILUMINAT PUBLIC, INCLUSIV MONTAREA DEMONTAREA UNOR 
PRODUSE CONSTÂND ÎN INSTALAŢII DE ILUMINAT ORNAMENTAL DE 
SĂRBĂTORI, ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA, cod CPV 45311000-0, s-au 
solicitat următoarele:  
 - constatarea încălcării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. 
a), b), c) din OUG nr. 34/2006; 
 - constatarea încălcării, de către autoritatea contractantă, a 
dispoziţiilor art.77 alin. (6) din Legea nr. 85/2014; 
 - în consecinţă, anularea actul atacat şi a raportului procedurii; 
 - obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii evaluării 
ofertelor; 
 - suspendarea procedurii de atribuire, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 2751 din OUG nr. 34/2006, până la soluţionarea 
fondului prezentei contestaţii. 
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Admite excepţia invocată din oficiu privind tardivitatea 

contestaţiei şi respinge, ca tardiv introdusă, contestaţia formulată de 
SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA, cu sediul în Bucureşti, str. 
Costin Neniţescu nr. 5-9, et. 1-3, sector 6, în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă MUNICIPIUL CONSTANŢA, cu sediul în 
localitatea Constanţa, B-dul Tomis nr. 51, judeţul Constanţa. 

Pe cale de consecinţă, Consiliul respinge, ca rămasă fără obiect, 
solicitarea de suspendare a procedurii de atribuire în cauză, formulată 
de SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 

de 10 zile de la comunicare. 
 


