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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, 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 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. 2228/C5/2363 
Data: 29.12.2015 

 
Prin contestaţia nedatată şi fără număr de înregistrare la emitentă, 

transmisă prin mijloace electronice (e-mail), şi în original, înregistrată la 
Consiliu sub nr. 23419/04.12.2015, S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT 
S.R.L., cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Păcii nr. 3, bl. 
O2, sc. 4, et. 1, ap. 5, judeţul Mehedinţi, având adresa de 
corespondenţă în localitatea Şimian, str. Calea Craiovei nr. 200A, judeţul 
Mehedinţi, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J25/403/2011, având CUI 29170569, în calitate de lider al asocierii S.C. 
ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L. & S.C. TRISKELE S.R.L., a contestat 
actul administrativ nr. 13718/27.11.2015 reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii de atribuire, prin „cerere de oferte”, a contractului 
de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Modernizare DJ 606G 
sector DN 56C Balta Verde – Pasaj peste braţul Gogosu, km. 0+000 - 
2+300”, cod CPV 45233120-6 (Rev.2), organizată de CONSILIUL 
JUDEŢEAN MEHEDINŢI, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în 
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, judeţul Mehedinţi şi 
a solicitat „anularea adresei nr. 13718/27.11.2015 privind rezultatul 
procedurii de atribuire şi a tuturor actelor subsecvente cu obligarea 
autorităţii contractante la reluarea procedurii de atribuire de la faza de 
analiză a documentelor depuse”. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 
 
 

DECIDE 
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Respinge excepţia invocată de autoritatea contractantă privind 

nerespectarea de către contestatoare a prevederilor art. 271¹ alin. (3) 
din O.U.G. nr. 34/2006. 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. ROUTE 
CENTER CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în municipiul Drobeta Turnu 
Severin, str. Păcii nr. 3, bl. O2, sc. 4, et. 1, ap. 5, judeţul Mehedinţi, 
având adresa de corespondenţă în localitatea Şimian, str. Calea Craiovei 
nr. 200A, judeţul Mehedinţi, în calitate de lider al asocierii S.C. ROUTE 
CENTER CONSTRUCT S.R.L. & S.C. TRISKELE S.R.L., în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI, cu sediul în 
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, judeţul Mehedinţi. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 


