
 

1

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 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. 2166/C2/2374 
Data: 17.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 324/02.12.2015, înregistrată la CONSILIUL 

NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR sub nr. 23272/ 03.12.2015, 
formulată de către S.C. INDUSTRIAL CONSTRUCŢII GEDI S.R.L., în calitate de 
lider al ASOCIERII S.C. INDUSTRIAL CONSTRUCŢII GEDI S.R.L./S.C. 
PROCONS INVESTS.R.L., cu sediul în Satul Pauliş, Comuna Şoimuş nr. 61, 
Judeţul Hunedoara, înregistrată la O.R.C. sub nr. J20/600/ 2014, având CIF 
33360820, reprezentată legal prin Draia Daniel Ovidiu - Administrator, 
împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 
15361/26.11.2015, emisă de către U.A.T. JUDEŢUL HUNEDOARA, cu sediul în 
Municipiul Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Judeţul Hunedoara, în calitate 
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „cerere de 
ofertă’’ offline, a contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect 
„Modernizarea drumului de acces spre staţia de sortare şi staţia de transfer 
din Municipiul Petroşani, din cadrul contractului de finanţare nr. 
912/04.03.2014, Anexa I.2, poziţia 5 - Construire drumuri de acces, aferent 
Proiectului «Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Hunedoara»”, cod CPV 45233140-2 – Lucrări de drumuri (Rev.2), având sursa 
de finanţare: „Program/Proiect: Programul Operaţional Sectorial de Mediu – 
POS Mediu”, s-a solicitat: anularea comunicării rezultatului procedurii, 
transmisă prin adresa nr. 15361/26.11.2015, a raportului procedurii şi a 
tuturor actelor subsecvente acestuia; dispunerea de măsuri de remediere în 
sensul obligării autorităţii contractante de a reevalua oferta depusă de 
contestator în cadrul procedurii de atribuire, cu respectarea întocmai a 
cerinţelor impuse prin documentaţia de atribuire. 
 

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

Admite contestaţia  formulată de către S.C. INDUSTRIAL CONSTRUCŢII 
GEDI S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă U.A.T. JUDEŢUL 
HUNEDOARA. 

Pe cale de consecinţă, obligă autoritatea contractantă la anularea 
raportului procedurii nr. 15317/25.11.2015, în partea care priveşte evaluarea 
ofertei depuse de către ASOCIEREA S.C. INDUSTRIAL CONSTRUCŢII GEDI 
S.R.L./S.C. PROCONS INVESTS.R.L. şi a actelor subsecvente acestuia, inclusiv 
a comunicării rezultatului procedurii nr. 15361/26.11.2015 şi reevaluarea 
acesteia conform celor menţionate în cadrul motivării aferente. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză prin aplicarea 
măsurilor anterior dispuse în termen de 10 (zece) zile de la comunicare. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (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. 

 


