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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. 2114/C1/2140,2145 

Data: 10.12.2015 
 

 Pe rolul CNSC au fost înregistrate, sub nr. 20979/29.10.2015 şi nr. 
21032/30.10.2015, contestaţiile formulate de SC LANCRAJAN 
FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU - LE SRL şi Asocierea SC CAPITAL 
VISION SRL – SC ARHING SRL, prin lider de asociere CAPITAL VISION 
SRL, cu privire la procedura de „licitaţie deschisă”, a contractului de 
achiziţie publică, având drept obiect: „Servicii de proiectare pentru 
obiectivul: Conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a 
ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia”, cod CPV: 71322000-1, 
71311100-2, organizată de autoritatea contractantă MUNICIPIUL ALBA 
IULIA, cu sediul în Alba Iulia, strada Calea Moţilor, nr. 5A, cod poştal 
510134, judeţul Alba. 
 Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. 20979/29.10.2015, formulată de SC LANCRAJAN 
FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU - LE SRL, cu sediul în Municipiul Alba 
Iulia, strada George Coşbuc, nr. 25, judeţul Alba, având CUI 1758586, 
înregistrată la ORC sub nr. J01/219/1991, împotriva adresei nr. 83922/ 
19.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, s-a 
solicitat: „să fie analizată situaţia apărută în urma deschiderii ofertelor, 
raportată la motivele de respingere a ofertei”. 
 Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. 21032/30.10.2015, formulată de Asocierea SC 
CAPITAL VISION SRL – SC ARHING SRL, prin lider de asociere CAPITAL 
VISION SRL, cu sediul în Focşani, Calea Munteniei, nr. 56, judeţul 
Vâlcea, având CUI 24193545, înregistrată la ORC sub nr. J39/707/2008, 
reprezentată convenţional prin SCA VLĂSCEANU & MIHALCEA,  cu sediul 
procesual ales pentru comunicarea actelor de corespondenţă în Ploieşti, 
strada Patriei, nr. 21, judeţul Prahova, s-a solicitat: „admiterea prezentei 
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contestaţii; anularea raportului procedurii; anularea actelor subsecvente, 
inclus anularea măsurii de respingere ca inacceptabilă a ofertei depuse 
de Asocierea SC CAPITAL VISION SRL – SC ARHING SRL; anularea 
deciziei prin care a fost desemnată oferta câştigătoare; reluarea 
procedurii, prin includerea ofertei prezentei asocieri, în categoria celor 
admisibile; în temeiul art. 274 alin. (4) din OUG nr. 34/2006, accesul la 
dosarul cauzei”. 

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile care fac obiectul 
dosarelor nr. 2140/2015 şi nr. 2145/2015, au fost conexate pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Respinge contestaţia formulată de SC LANCRAJAN FRANCHINI 

GHEORGHE CORNELIU - LE SRL în contradictoriu cu MUNICIPIUL ALBA 
IULIA. 

Respinge ca nefondată contestaţia formulată de Asocierea SC 
CAPITAL VISION SRL – SC ARHING SRL, prin lider de asociere CAPITAL 
VISION SRL în contradictoriu cu MUNICIPIUL ALBA IULIA. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

prevederile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 


