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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. 2150/C1/2318 
Data: 16.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 113/23.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22796/23.11.2015, 
depusă de SC STRASSEN UND BRUECKENBAU SRL, cu sediul în 
Timişoara, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 13, judeţul Timiş, având CUI RO 
31093077, înregistrată la ORC sub nr. J35/70/2013, reprezentată legal 
prin Marinela Onea, împotriva adresei de solicitare clarificări referitoare 
la oferta depusă, având nr. 4627/DRD/18.11.2015, emisă de către 
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA  RA, cu sediul în 
Bucureşti, strada Petricani, nr. 9A, sector 2, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de „cerere de oferte”, organizată în 
vederea încheierii contractului de achiziţie publică având ca obiect: 
„Reabilitare drum forestier Valea Găina”, cod CPV: 45233142-6, s-a 
solicitat: „admiterea contestaţiei; anularea în parte a adresei nr. 
4627/DRD/18.11.2015; obligarea autorităţii contractante la reluarea 
demersului iniţial, prin actul atacat, cu respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare, în materia achiziţiilor publice.” 

 
 
          

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

 
 
 

DECIDE:  
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Admite contestaţia formulată de către SC STRASSEN UND 
BRUECKENBAU SRL în contradictoriu cu REGIA NAŢIONALĂ A 
PĂDURILOR - ROMSILVA  RA, anulează adresa nr. 4627/DRD/18.11.2015 
şi obligă autoritatea contractantă la evaluarea ofertelor cu respectarea 
prevederilor legale şi a documentaţiei de atribuire, în termen de 10 zile 
de la comunicare.  

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu respectarea celor 
dispune anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
prevederile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

 


