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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. 2145/C3/2372 
Data: 15.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 5127/02.12.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

23270/03.12.2015, aparţinând SC TRUSTUL PENTRU SERVICII CU 
UTILAJE DIVERSE SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Reînvierii nr. 3-5, ap. 
8, sector 2 şi cu sediu de corespondenţă în Tg.Jiu, Aleea Macului nr. 1, 
et. 3, judeţul Gorj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/10534/2015, având CUI RO13530840, reprezentată prin Sendroiu 
Liviu – administrator şi convenţional, prin cabinet individual av. Iliescu 
Nicoleta, înaintată împotriva documentaţiei de atribuire elaborate de SC 
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, cu sediul în Tg. Jiu, str. Alexandru 
Ioan Cuza nr. 5, judeţul Gorj, în calitate de autoritate contractantă în 
procedura, licitaţie deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică, 
organizată în vederea încheierii unui acord-cadru având ca obiect 
„Închiriere de utilaje şi echipament de construcţii şi de lucrări publice cu 
operator”, cu anunţ de participare nr. 164609/24.11.2015, s-a solicitat 
Consiliului anularea aplicării procedurii de atribuire şi obligarea autorităţii 
contractante la eliminarea abaterilor/deficienţelor constatate în cadrul 
documentaţiei de atribuire şi elaborarea documentaţiei de atribuire cu 
respectarea legislaţiei în vigoare. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge contestaţia formulată de SC TRUSTUL PENTRU SERVICII 
CU UTILAJE DIVERSE SRL, pentru neconstituirea garanţiei de bună 
conduită şi dispune continuarea procedurii de atribuire.  

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
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