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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. 2132/C8/2367 
Data: 14.12.2015  

 
      Prin contestaţia nr. 1161/02.12.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23259/02.12.2015, formulată de 
Asocierea SC COMPREST SA – SC DUPLEX SRL, prin liderul de asociere SC 
COMPREST SA, cu sediul în Braşov, str. Vlad Ţepeş nr. 13, judeţul Braşov, 
având CIF RO 1095130, reprezentată legal de dl. Emil Bărbat – director 
general şi convenţional prin SCPA Ceparu şi Irimia, cu sediul în Bucureşti, 
str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5, împotriva adresei de 
comunicare a rezultatului procedurii către ofertantul declarat câştigător nr. 
93366/18.11.2015, întocmită de MUNICIPIUL BRAŞOV, cu sediul în 
Braşov, b-dul Eroilor nr. 8, judeţul Braşov, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, cu fază finală de 
licitaţie electronică, organizată în vederea atribuirii contractului având ca 
obiect „Furnizare şi montare echipamente pentru parcuri şi terenuri de 
joacă în Municipiul Braşov în anul 2015”, s-a solicitat Consiliului admiterea 
contestaţiei şi anularea procedurii de atribuire a contractului, raportat, în 
principal, la art. 209 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006 şi, în subsidiar, la 
alin. (1) lit. c) teza I al aceluiaşi articol. 
 

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

 
 

DECIDE:  
 

În conformitate cu art. 278 alin. (1) şi (5) din OUG nr. 34/2006, 
pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, respinge ca lipsită 
de interes contestaţia SC COMPREST SA, formulată în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă MUNICIPIUL BRAŞOV. Fără pronunţare pe fond. 
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu 
prevederile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

Împotriva deciziei se poate formula plângere, în termen de zece zile 
de la comunicare. 

 


