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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. 2184/C8/2314 
Data: 18.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 20150101/20.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

22786/23.11.2015, formulată de SC ÎNTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII 
SA, lider al Asocierii SC ÎNTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII SA – SC 
ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAŢII SA cu sediul în localitatea Mocira, Aleea 
Mocira nr. 4, judeţul Maramureş, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub J24/1690/1992, având CUI RO 2945191, reprezentată legal 
de Alexandru Pârjol –Director general şi convenţional de Av. Ramona Valeria 
Tod, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Cluj-Napoca, 
str. Dorobanţilor nr. 22, ap. 2B, judeţul Cluj, împotriva rezultatului procedurii 
comunicat prin adresa nr. 3787/19.11.2015 de către COMUNA FĂRCAŞA, cu 
sediul în Comuna Fărcaşa, str. Independenţei nr. 59, judeţul Maramureş, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii, cerere de oferte, 
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Executie de 
lucrări pentru proiectul «Extindere sursă, reţea de alimentare cu apă şi 
canalizare la depozitul ecologic din localitatea Sârbi, Comuna Fărcaşa, judeţul 
Maramureş»”, cod CPV 45232150-8 - Lucrări pentru conducte de alimentare 
cu apă (Rev.2), iniţiată prin publicarea în SEAP a invitaţiei de participare nr. 
375804/30.06.2015, s-a solicitat Consiliului următoarele: 

-  admiterea contestaţiei; 
- anularea raportului procedurii de atribuire şi a comunicării privind 

rezultatul procedurii, reluarea procedurii cu reevaluarea ofertelor; 
- obligarea autorităţii contractante la refacerea raportului procedurii şi a 

comunicărilor privind rezultatul procedurii în conformitate cu dispoziţiile 
legale incidente în materia achiziţiilor publice; 

- obligarea autorităţii contractante la acordarea cheltuielilor de judecată 
efectuate cu prezenta contestaţie în conformitate cu dispoziţiile art. 278 alin. 
(8) din OUG nr. 34/2006; 
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Prin cererea de intervenţie în interesul autorităţii contractante, 
înregistrată la CNSC cu nr. 23170/02.12.2015, formulată de către SC 
ROINSTPIPE SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. J.J. Rousseau nr. 5A, judeţul 
Cluj şi cu sediul procedural ales în Bucureşti, str. Bucur nr. 11, sc. A, ap. 4, 
sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/33/2006, 
având CUI RO18265078, reprezentată convenţional prin Avocat Vlad Jinaru 
s-a solicitat Consiliului următoarele: 

- în temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din N.C.P.C., admiterea în 
principiu a cererii de intervenţie; 

- în temeiul prevederilor art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006, 
respingerea contestaţiei formulate de SC ÎNTREPRINDERE MONTAJ 
INSTALAŢII SA, ca tardiv formulată; 

-  în temeiul prevederilor art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006, 
respingerea contestaţiei formulate de SC ÎNTREPRINDERE MONTAJ 
INSTALAŢII SA, ca nefondată. 

- pe cale de consecinţă, în temeiul art. 278 alin. (6) din OUG nr. 
34/2006, continuarea procedurii de achiziţie publică în conformitate cu 
raportul procedurii ce stă la baza adreselor de comunicare a rezultatului 
procedurii; 

- în temeiul art. 278 alin. (8) din OUG nr. 34/2006, obligarea 
contestatorului la plata cheltuielilor ocazionate de judecarea prezentei pricini. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Încuviinţează în principiu cererea de intervenţie accesorie formulată 
de SC ROINSTPIPE SRL. 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC ÎNTREPRINDERE 
MONTAJ INSTALAŢII SA, în contradictoriu cu COMUNA FĂRCAŞA şi dispune 
continuarea procedurii. 

Admite cererea de intervenţie formulată de SC ROINSTPIPE SRL, şi 
obligă contestatoarea la plata sumei de 3.000 lei către intervenient. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


