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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. 2218 /C6/2492 
Data: 24.12.2015 

 
Prin contestaţia nr.1233/21.12.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu 

nr. 24482/21.12.2015, depusă de către S.C. SYLC CON TRANS S.R.L., 
cu sediul în Arad, Str.Tudor Vladimirescu nr. 7, ap. 3, Judeţul Arad, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.J02/712/2004, 
având CIF RO16356935, reprezentată legal prin administrator Bogdan 
Ioan Faur şi convenţional de Societatea Civilă de Avocaţi „Ceparu şi 
Irimia”, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, 
sector 5, împotriva documentaţiei de atribuire elaborată de COMUNA 
VLADIMIRESCU, cu sediul în localitatea Vladimirescu, str. Revoluţiei 
nr. 4, judeţul Arad, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin cerere de oferte online, a contractului de 
lucrări având ca obiect "Execuţie lucrări pentru proiectul - 
Amenajare drumuri agricole în Comuna Vladimirescu, Jud. 
Arad", s-a solicitat admiterea contestaţiei şi obligarea autorităţii 
contractate la modificarea documentaţiei de atribuire, respectiv a 
cerinţei privind personalul de specialitate, prevăzută în fişa de date, la 
Cap. III.2.3.a "Capacitatea tehnică şi/sau profesională, considerând 
că aceasta este restrictivă. 

Totodată, petenta a solicitat dispunerea măsurii provizorii de 
suspendare a procedurii de atribuire până la soluţionarea fondului 
cauzei. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
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Respinge, ca rămasă fără obiect, contestaţia formulată de către 
S.C. SYLC CON TRANS S.R.L., cu sediul în Arad, str. Tudor 
Vladimirescu nr. 7, ap. 3, judeţul Arad, în contradictoriu cu COMUNA 
VLADIMIRESCU, cu sediul în localitatea Vladimirescu, str. Revoluţiei 
nr. 4, judeţul Arad. 

Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea petentei de dispunere a 
măsurii provizorii de suspendare a procedurii de atribuire. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen 

de 10 zile de la comunicare.  


