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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

Nr. 2133/C11/2414 
Data: 14.12.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare şi fără dată, 

transmisă prin mijloace electronice (e-mail) la data de 08.12.2015, 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu 
nr. 23677 din 08.12.2015, formulată de SC DFR SYSTEMS SRL, cu 
sediul social în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 48, bl. G2/3, ap. 2, 
sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti cu nr. J40/7844/2002, având CIF 14828250, 
atribut fiscal RO, reprezentată de Gabriel Petrescu – Director 
General, împotriva nesoluţionării cererii nr. „5791 – Solicitare 
ridicare/transmitere documentaţie de atribuire, în vederea 
participării la licitaţia «Elaborarea studiului de fezabilitate privind 
Construcţia reţelei publice de apă uzată şi a staţiei de tratare a apei 
uzate în comuna Traian, sat Traian, judeţul Ialomiţa»”, adresată 
COMUNEI TRAIAN (PRIMARIA COMUNEI TRAIAN), cu sediul în 
Comuna Traian, str. Unirii nr. 589, judeţul Ialomiţa, cod poştal 
927147, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul achiziţiei 
directe, desfăşurată conform art. 19 din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, organizată în vederea 
încheierii contractului de prestări servicii, având ca obiect 
„ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL 
DE INVESTIŢII «CONSTRUCŢIA REŢELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ŞI 
A STAŢIEI DE TRATARE A APEI UZATE ÎN COMUNA TRAIAN, SAT 
TRAIAN, JUDEŢUL IALOMIŢA»”, cod CPV 71241000-9 – Studii de 
fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev.2), s-a solicitat 
amânarea/anularea „procedurii” de achiziţie în cauză. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în 
scris. 
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Declină competenţa de soluţionare a contestaţiei depuse de SC 

DFR SYSTEMS SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Drumul Taberei 
nr. 48, bl. G2/3, ap. 2, sector 6, în contradictoriu cu autoritatea 
contractantă COMUNA TRAIAN (PRIMARIA COMUNEI TRAIAN), cu 
sediul în Comuna Traian, str. Unirii nr. 589, judeţul Ialomiţa, cod 
poştal 927147, către Tribunalul Ialomiţa - Secţia Civilă, cu sediul în 
Slobozia, Bd. Cosminului nr. 12, judeţul Ialomiţa, cod poştal 
920030, pentru considerentele expuse în motivare. 

Dispune trimiterea de îndată a dosarului către Tribunalul 
Ialomiţa - Secţia Civilă. 

Fără cale de atac. 
 


