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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. 2120/C4 /2271 
Data: 11.12.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 3277/16.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22248/16.11.2015, 
depusă de către SC TERMOLANG SRL, cu sediul în Odorheiul Secuiesc, 
str. Bethlen Gabor nr.73, judeţul Harghita, având număr de înregistrare 
la Oficiul Registrului Comerţului J19/85/2000 şi Cod Unic de Înregistrare 
12915163, formulată împotriva adresei nr. 5793/10.11.2015 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, emisă de 
către ORAŞUL VLĂHIŢA (PRIMĂRIA ORAŞULUI VLĂHIŢA), în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în oraşul Vlăhiţa, str. Turnătorilor nr. 
20, judeţul Harghita, în cadrul procedurii de „cerere de oferte”, pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect 
„Modernizare strada Sportului pe lângă Şcoala Martonffi Janos” cod CPV 
45233252-0, s-a solicitat: 
- anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta SC VIADUCT 
SRL a fost declarată câştigătoare,  
- anularea raportului procedurii nr. 5789/10.11.2015 şi a comunicării 
rezultatului procedurii nr. 5793/10.11.2015, precum şi a tuturor actelor 
subsecvente şi continuarea procedurii de atribuire.   
 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (2), (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
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publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor 
de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru considerentele evocate în motivare, Consiliul admite contestaţia 
formulată de S.C. TERMOLANG S.R.L. în contradictoriu cu ORAŞUL 
VLĂHIŢA (PRIMĂRIA ORAŞULUI VLĂHIŢA). Anulează raportul procedurii 
nr. 5789/10.11.2015 şi actele subsecvente acestuia şi obligă autoritatea 
contractantă ca în termen de cel mult 10 zile de la primirea prezentei, să 
procedeze la reluarea procedurii de la etapa de evaluare a ofertelor, prin 
reverificarea răspunsului formulat prin adresa nr. 5701/04.09.2015 şi a 
documentelor anexate, transmis de către S.C. VIADUCT S.R.L., cu luarea 
în considerare a celor precizate în motivare şi cu respectarea prezentei 
decizii şi a deciziei nr. 1820/C7/1867/28.10.2015. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006.  

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

 


