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CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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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 prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul adoptă următoarea: 

 
DECIZIE 

Nr. 2201/C9/2357 
Data: 22.12.2015 

 
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor cu nr. 23226/02.12.2015, depusă de asocierea SC BUD SRL 
– SC RONO AQUA SRL, prin liderul asocierii SC BUD SRL, cu sediul în 
Negreşti-Oaş, str. Podului nr. 6, judeţul Satu Mare, având CUI 6763320, 
reprezentată convenţional prin Cabinet de Avocat Pârlog Paula cu sediul 
în Bucureşti, str. Carol Davila nr. 33, ap. 4, et. 2, sector 5, unde solicită 
comunicarea actelor de procedură, privind procedura de cerere de oferte, 
organizată de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII, cu sediul în 
Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite nr. 9, bl. 107, tronson 2, sector 5, în 
calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii, pe loturi, a 
contractului de lucrări, având ca obiect Proiectare şi execuţie lucrări 
pentru obiective de investiţii incluse în Programul naţional de construcţii 
de interes public sau social Subprogramul Aşezăminte culturale - Pachet 
68 Loturile 1-2, cod CPV 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau 
parţiale şi lucrări publice (Rev. 2), contestatoarea a solicitat, pentru lotul 
1 – Casă de cultură cu 400 de locuri în oraşul Ardud, str. Ardudul Mic nr. 
16, judeţul Satu-Mare: 

- anularea deciziei prin care oferta sa a fost declarată inacceptabilă 
şi neconformă, astfel cum s-a motivat în cuprinsul adresei nr. 
15280/27.11.2015; 

- anularea deciziei prin care autoritatea contractantă a dispus 
anularea procedurii de atribuire în conformitate cu art. 209 alin. (4) lit. b) 
din OUG nr. 34/2006 modificată; 

- anularea raportului procedurii ca o consecinţă a anulării deciziei 
autorităţii contractante privind rezultatul procedurii de atribuire şi 
obligarea autorităţii contractante la stabilirea ofertantului câştigător prin 
aplicarea criteriului de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire. 
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) 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, cu 
modificările şi completările ulterioare respinge ca nefondată contestaţia 
depusă de Asocierea SC BUD SRL – SC RONO AQUA SRL, prin liderul 
asocierii SC BUD SRL, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
INVESTIŢII, şi menţine decizia de anulare a procedurii dispusă de 
autoritatea contractantă pentru lotul 1. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentei 
decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare. 

                                


