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    CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
      SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 
Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www. cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 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. 2177 /C6/2383 
Data: 18.12.2015 

 
Prin contestaţia înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 23341 din 

03.12.2015, depusă de către S.C. GRANT CPC S.R.L., cu sediul în oraşul 
Popeşti-Leordeni, Şoseaua de Centură nr. 111, T50/1-P1, judeţul Ilfov, 
având Cod Unic de Înregistrare 19123101 şi număr de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului J23/3071/2014, reprezentată legal de 
Cătălin Florin Manole, în calitate de lider al asocierii S.C. GRANT CPC 
S.R.L. & S.C. STRACO GRUP S.R.L. (societate în insolvenţă), 
împotriva rezultatului procedurii de atribuire comunicat cu adresa nr. 
11973/23.11.2015 de către ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 
SECTOR 1, cu sediul în Bucureşti, b-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
licitaţie deschisă, a acordului-cadru având ca obiect „Lucrări de 
reparaţii străzi ce se vor executa pe raza administrativ 
teritorială a sectorului 1”, coduri CPV 45233140-2 lucrări de drumuri 
(Rev.2), 45233100-0 lucrări de construcţii de autostrăzi şi drumuri 
(Rev.2), 45233142-6 lucrări de reparare a drumurilor (Rev.2), s-a 
solicitat anularea actului atacat şi a tuturor actelor subsecvente 
acestuia, precum şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
ofertei petentei şi a ofertei depusă de către S.C. TGB MECANO 
CONSTRUCT S.R.L. 

Prin cererea de intervenţie înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 
23706/08.12.2015, S.C. TGB MECANO CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, b-dul Regiei nr. 6D, bl. 4, et. 2, ap. Bir. 3, sector 6, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/1465/2014, 
având C.U.I. R0 33911075, reprezentată legal de administrator Boga 
Florian Gabriel şi convenţional de Cabinet de Avocat „MATEI LAURA”, cu 
sediul procesual în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 4, bl. 2, sc. 2, et. 3, 
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ap. 53, sector 1, a solicitat admiterea cererii de intervenţie şi, pe fond, 
respingerea contestaţiei formulată de asocierea S.C. GRANT CPC S.R.L. 
& S.C. STRACO GROUP S.R.L. (societate în insolvenţă), ca nefondată, 
precum şi menţinerea actelor de comunicare a rezultatului procedurii şi 
a raportului procedurii emise de autoritatea contractantă, ca fiind 
temeinice şi legale. 

De asemenea, s-a solicitat obligarea contestatoarei la plata 
cheltuielilor ocazionate de soluţionarea contestaţiei. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge, ca nefondată, contestaţia depusă de către S.C. GRANT 
CPC S.R.L. & S.C. STRACO GRUP S.R.L. (societate în insolvenţă), prin 
S.C. GRANT CPC S.R.L., cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Şoseaua 
de Centură nr. 111, T50/1-P1, judeţul Ilfov, în contradictoriu cu 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, cu sediul în Bucureşti, 
b-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1. 

Admite cererea de intervenţie accesorie formulată de către S.C. TGB 
MECANO CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, b-dul Regiei nr. 6D, 
bl. 4, et. 2, ap. Bir. 3, sector 6. 

Respinge cererea intervenientei S.C.  TGB MECANO CONSTRUCT 
S.R.L. de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor ocazionate de 
soluţionarea contestaţiei. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare.  
 


