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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) 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, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea, 

 
 

DECIZIE 
 

Nr. 2170/C9/2337 
Data: 17.12.2015 

  
 

Prin contestaţia nr. 952/25.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22953/25.11.2015, depusă 
de COSTA UTILAJE SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Aron Cotruş nr. 
57, sc. A, et. 5, ap. 18, sector 1 şi punct de lucru cu sediul ales pentru 
corespondenţă în Pipera, str. Câmpul Pipera nr. 49T Voluntari, judeţul 
Ilfov, având CUI 30043763, împotriva rezultatului procedurii comunicat 
prin adresa nr. 4078/20.11.2015, emisă în cadrul procedurii de cerere de 
oferte, organizată de COMUNA CORBU, cu sediul în comuna Corbu, str. 
Principală nr. 365, judeţul Harghita, în calitate de autoritate contractantă, 
pentru atribuirea contractului de furnizare având ca obiect Achiziţionarea 
utilaj multifuncţional/Buldoexcavator,  s-a solicitat anularea rezultatului 
procedurii comunicat prin adresa nr. 4078/ 20.11.2015, prin care 
autoritatea contractantă a descalificat oferta sa şi obligarea autorităţii 
contractante la semnarea contractului de achiziţie publică conform 
adresei nr. 3927/12.11.2015, prin care societatea contestatoare a fost 
declarată câştigătoare. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006, admite contestaţia formulată de COSTA UTILAJE 
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SRL, în contradictoriu cu COMUNA CORBU, anulează procesul-verbal nr. 
4076/20.11.2015 şi comunicările transmise în baza acestuia. Obligă 
autoritatea contractantă la continuarea procedurii prin aplicarea 
prevederilor art. 204 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 cu luarea în 
considerare a celor stabilite în raportul procedurii nr. 3923/17.11.2015, în 
termen de 10 zile de la primirea deciziei. 
 Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de 10 zile de la comunicare. 

 
 


