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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. 2164/C10/2322 
Data: 17.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 160/23.11.2015 înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22829/24.11.2015, depusă de către 
SC PLANEO TRADING SRL, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris 
nr. 49, judeţul Cluj, având Număr de Înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului J12/474/2003 şi Cod Unic de Înregistrare 15240958, în calitate 
de lider al asocierii SC PLANEO TRADING SRL – SC BT LEASING 
TRANSILVANIA IFN SA, formulată împotriva adresei nr. 51458/18.11.2015 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, emisă de SALUBRIS SA 
IAŞI, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Iaşi, 
şoseaua Naţională 43, judeţul Iaşi, în cadrul procedurii de cerere de oferte 
cu faza finală de licitaţie electronică, pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică de furnizare, având ca obiect „Furnizare utilaj 
multifuncţional de capacitate mică”, cod CPV  34144400-2, s-a solicitat: 
anularea fazei finale de licitaţie electronică, anularea raportului procedurii 
şi a actelor subsecvente şi, pe cale de consecinţă, obligarea autorităţii 
contractante la continuarea procedurii de atribuire, în condiţiile statuate în 
decizia CNSC, prin reluarea fazei finale de licitaţie electronică cu obligaţia 
de a invita la licitaţia electronică şi asocierea SC PLANEO TRADING SRL – 
SC BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA, prin liderul de asociere SC PLANEO 
TRADING SRL. 

 
În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

În temeiul art. 278 alin. (5) şi alin. (6) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, respinge ca nefondată contestaţia 
formulată de SC PLANEO TRADING SRL în contradictoriu cu SALUBRIS SA 
IAŞI. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire.  
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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

 


