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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. 2183/C9/2380 
 Data: 18.12.2015 

 
  

Prin contestaţia nr. 5472/02.12.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23317/03.12.2015, 
depusă de SC Coni SRL, sediul în Măneşti, str. Principală nr. 251, 
judeţul Prahova, şi adresa de corespondenţă în Ploieşti, str. Tribunei 
nr. 14, judeţul Prahova, având CUI 1310859, cu privire la procedura 
de cerere de oferte, organizată de Oraşul Băicoi (Primăria Oraşului 
Băicoi), cu sediul în Băicoi, str. Unirii nr. 21, judeţul Prahova, în 
calitate de autoritate contractantă, pentru atribuirea contractului de 
lucrări având ca obiect Sistem de canalizare a apelor uzate menajere 
în Oraşul Băicoi - zona periurbană - Cartiere: Tufeni şi Dâmbu, 
contestatoarea a solicitat anularea în tot a actului autorităţii 
contractante de respingere, ca neconformă şi inacceptabilă, a ofertei 
sale, anularea în tot a rezultatului procedurii, precum şi reluarea 
evaluării ofertelor depuse. 

 
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 SC Coni 
SRL, în contradictoriu cu Oraşul Băicoi (Primăria Oraşului Băicoi), şi 
anulează raportul procedurii de atribuire nr. 26837/27.11.2015 şi 
comunicările privind rezultatul procedurii, subsecvente acestuia.  
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Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei 
contestatoarei şi stabilirea rezultatului procedurii, în termen de 10 zile 
de la primirea deciziei, cu respectarea celor din motivare, a 
documentaţiei de atribuire şi a dispoziţiilor legale în materia 
achiziţiilor publice. Rezultatul procedurii va fi comunicat operatorilor 
economici implicaţi în termenul legal. 
 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 zece zile de la comunicare. 

 
 


