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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. 2189/C10/2441 

Data: 21.12.2015  
 
 
 Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. 24044/14.12.2015, depusă de către SC BT 
OPERATIONAL LEASING SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. 
Bucureşti-Ploieşti nr. 43, sector 1, având Cod Unic de Înregistrare 
13993950 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
J40/6154/2001, formulată împotriva procedurii pentru atribuirea 
contractului având ca obiect „Leasing operaţional autovehicule”, 
organizată de SC OIL TERMINAL SA, cu sediul în municipiul Constanţa, 
str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa, s-a solicitat: 

- anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
9565/07.12.2015 prin care i s-a adus la cunoştinţă ca oferta sa a fost 
declarată necâştigatoare; 

- anularea raportului procedurii; 
- obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii şi 

reevaluarea ofertei sale; 
- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 

contestaţiei în temeiul art. 2751 din OUG nr. 34/2006; 
- în măsura în care nu mai pot fi dispuse măsuri de remediere, 

anularea procedurii conform prevederilor art. 209 alin. (1) lit. c) din OUG 
nr. 34/2006. 
 
 

În baza prevederilor legale aplicabile, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE:  
 
 În temeiul art. 297 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 132 
alin. (1) din noul Cod de procedură civilă, declină competenţa de 
soluţionare a contestaţiei formulată de către SC BT OPERATIONAL 
LEASING SA în contradictoriu cu SC OIL TERMINAL SA către Tribunalul 
Constanţa, Secţia II-a Civilă, Secţia Contencios, administrativ fiscal 
pentru considerentele de mai jos.  

Dispune trimiterea de îndată a dosarului către această instanţă 
judecătorească, potrivit art. 132 alin. (3) din noul Cod de procedură 
civilă. 

Fără cale de atac. 
 

   


