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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. 2229/C10/2475 

Data: 29.12.2015  
 

Prin contestaţia nr. 112/17.12.2015 înregistrată la Consiliu sub nr. 
24393/21.12.2015, depusă de către SC METROPOLIS FORCE SRL, cu 
sediul în Bucureşti, str. Nicolae Teclu nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. . J40/20423/2008 şi Cod Unic de 
Înregistrare 24837271, formulată împotriva adresei nr. DRI 
6977/14.12.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii 
emisă de către AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII - Direcţia Regională Iaşi, cu sediul în 
Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A, judeţul Iaşi, în cadrul procedurii 
pentru atribuirea contractului de achiziţie de servicii, având ca obiect 
„Servicii pază şi protecţie la obiectivul din Iaşi comuna Mironeasa, satul 
Schitul Hadâmbului”, cod CPV  79713000-5, s-a solicitat: 

a) anularea raportului procedurii de atribuire, anularea adresei de 
comunicare a rezultatului procedurii, a deciziei de desemnare a ofertei 
câştigătoare şi a tuturor actelor subsecvente, precum şi obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

b) obligarea autorităţii contractante de a lua măsuri de remediere a 
actelor ce afectează procedura de atribuire, în sensul constatării că oferta 
depusă de SC SAFETY SECURITY SRL nu este fundamentată economic şi 
nu are un preţ real, legal, cinstit şi corect, nerespectând prevederile 
legislaţiei muncii şi ale Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, în ceea ce priveşte cheltuielile 
minime necesare îndeplinirii condiţiilor stabilite în caietul de sarcini; 

c) eliminarea clauzelor abuzive introduse în solicitarea de ofertă, 
respectiv punctul 6.1 şi punctul 6.2. 

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 
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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 METROPOLIS FORCE SRL  
în contradictoriu cu AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE 
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII - Direcţia Regională Iaşi, către 
Curtea de Apel Iaşi – Secţia de contencios administrativ şi 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. 
 

 


