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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. 2112/C6/2242 
Data: 09.12.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent şi nedatată, 

înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 21938 din 11.11.2015, depusă de către 
S.C. EXPLAN S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Tatra nr. 12, ap. 2, 
jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J12/2572/2004, având C.U.I. 16583121, reprezentată legal prin 
Ciufudeanu Petre, lider al asocierii formată din S.C. EXPLAN S.R.L. – 
S.C. VIAKOM DRUM S.R.L. – S.C. DP CONS S.R.L., împotriva rezultatului 
procedurii, comunicat prin adresa nr. 19455 din 06.11.2015, de către 
JUDEŢUL MUREŞ, cu sediul în Tg. Mureş, P-ţa. Victoriei nr. 1, jud. 
Mureş, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de lucrări, având ca obiect 
„Contract de proiectare şi execuţie pentru obiectivul «Reabilitare sistem 
rutier pe DJ 154E Jabeniţa - Adrian – Gurghiu»”, cod CPV 45233220 - 7 
– Lucrări de îmbrăcare a drumurilor (Rev.2), se solicită admiterea 
contestaţiei şi:  

- anularea raportului/ rezultatului procedurii comunicat prin adresa 
susmenţionată şi a actelor subsecvente, iar pe cale de consecinţă, 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de 
atribuire, „prin reevaluarea ofertelor conforme şi admisibile în condiţiile 
statuate în decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor”, 
precum şi „la emiterea unui nou raport/rezultat al procedurii, după 
reevaluarea ofertelor conforme şi admisibile, în condiţii statuate în 
decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor”. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 

DECIDE: 
 
Respinge, ca nefondată, contestaţia depusă de către S.C. EXPLAN 

S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Tatra nr. 12, ap. 2, jud. Cluj, în 
contradictoriu cu JUDEŢUL MUREŞ, cu sediul în Tg. Mureş, P-ţa. Victoriei 
nr. 1, jud. Mureş. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen 

de 10 zile de la comunicare.  
 


