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CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel.  +4 021 3104641   Fax.  +4 021 3104642  +4 021 8900745   www.cnsc.ro 

 
  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. 2137/C4/2361 
Data: 15.12.2015 

 
  Prin contestaţia nr. 4240 din 02.12.2015, înregistrată la Consiliu cu 
nr. 23244 din 02.12.2015, înaintată de SC MIS GRUP SRL, cu sediul în 
comuna Maieru, sat Anieş, str. Principală nr. 79, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
având CUI 12472562, formulată împotriva rezultatului procedurii emis de 
ORAŞUL SÎNGEORZ-BĂI, cu sediul în Sîngeorz-Băi, str. Izvoarelor nr. 2, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de cerere de oferte organizată în vederea atribuirii 
contractului de lucrări având ca obiect „Reabilitare drum DC2B, Km 
0+000-5+000, intersecţie DN17D - Sat Cormaia, judeţul Bistriţa-
Năsăud”, s-a solicitat anularea comunicării rezultatului procedurii, a 
raportului procedurii de atribuire şi a tuturor actelor subsecvente emiterii 
acestuia, obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii prin 
reevaluarea ofertei SC MIS GRUP SRL, precum şi obligarea autorităţii 
contractante la plata cheltuielilor ocazionate de judecarea prezentei 
contestaţii. 

Prin cererea de intervenţie nr. 1216 din 14.12.2015, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 24073 din 
14.12.2015, formulată de SC FRASINUL SRL, cu sediul în comuna 
Maieru, sat Anieş, nr. 59, judeţul Bistriţa-Năsăud, în calitate de ofertantă 
declarată câştigătoare a procedurii, reprezentată convenţional prin SCPA 
Ceparu şi Irimia, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 
3C, sector 5, a solicitat admiterea în principiu şi pe fond a acesteia, 
respingerea contestaţiei şi obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor 
de judecată ocazionate de acest proces. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 

  În temeiul art. 278 alin. (7) 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, cu modificările şi completările ulterioare, ia act de 
renunţarea la contestaţia depusă de SC MIS GRUP SRL. 
  Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de intervenţie formulată de 
SC FRASINUL SRL. 
  Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de zece zile de la comunicare. 
 


