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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 
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. 2155/C2/2440 
Data: 16.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 3271/11.12.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 24035/14.12.2015, 
formulată de S.C. AGASI S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, B-dul 
Industriilor, nr. 5, jud. Timiş, înmatriculată la O.R.C. sub nr. 
J35/1684/1992, având CIF 1819748, prin Cabinet de Avocat HUŢANU 
MARINEL, cu sediul în municipiul Timişoara, Piaţa Libertăţii, nr. 2, ap. 4, 
jud. Timiş, împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 
46518/08.12.2015, emisă de SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
„PIUS BRÎNZEU” TIMIŞOARA, cu sediul în municipiul Timişoara, B-dul 
Iosif Bulbuca, nr. 10, cod poştal 300736, jud. Timiş, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „achiziţie 
directă”, a contractului de lucrări având ca obiect „Lucrări de refacere a 
sistemului de climatizare ventilare săli de operaţie şi spaţii auxiliare de la 
Casa Austria”, cod CPV 45331210-1, s-a solicitat: 
„- anularea în tot a Rezultatului procedurii de atribuire înregistrat sub nr. 
46518/08.12.2015 a contractului mai sus rubricat întrucât este nelegal şi 
netemeinic, iar pe cale de consecinţă vă solicităm să obligaţi autoritatea 
contractantă - SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „PIUS 
BRÎNZEU” TIMIŞOARA la reluarea licitaţiei şi refacerea ei în conformitate 
cu prevederile legale în materie, respectiv elaborarea unui caiet de 
sarcini precis/explicit, cu elemente tehnice măsurabile şi care pot fi 
comparate/apreciate ca valoare, cu valori şi parametri de funcţionare, cu 
planuri şi proiect al instalaţiei; 
- vă solicităm ca, în temeiul disp. Art. 2751 alin. (1) din O.U.G. nr. 
34/2006 aprobată prin Legea nr. 337/2006, să dispuneţi suspendarea 
procedurii de atribuire până la soluţionarea prezentei contestaţii”. 

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

DECIDE: 
 
În temeiul art. 132 alin. (1) Noul Cod de procedură civilă, coroborat 

cu art. 297 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, pentru considerentele expuse în 
motivare, admite excepţia de necompetenţă materială a Consiliului şi 
declină competenţa de soluţionare a contestaţiei formulată de S.C. 
AGASI S.R.L., în favoarea TRIBUNALULUI TIMIŞ - SECŢIA DE 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, trimiţând dosarul cauzei spre 
această instanţă. 

Fără cale de atac. 
 


