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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. 610/C6/485 

Data: 07.05.2015 
 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, datată 
03.04.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 5082 din 07.04.2015, depusă 
de către S.C. TEHNODOMUS S.A., cu sediul în Arad, Str. Petru Rareş nr. 
28, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J02/581/1994, având C.U.I.5596002, reprezentată convenţional prin 
Societatea Civilă de Avocaţi Hosszu, Ioniţă, Gera, Paşca şi Asociaţii, 
având sediul procesual ales în Arad, Bd. Decebal nr. 18, ap. 1, jud. 
Arad, împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 1027 
din 31.03.2015, prin care oferta sa a fost declarată admisibilă, dar 
necâştigătoare, clasându-se pe locul al II-lea, emis de către 
MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, Bd. Revoluţiei nr. 75, jud. Arad, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
cerere de oferte, a contractului de lucrări având ca obiect „Reabilitare 
învelitoare, faţadă principală şi sală spectacole la Filarmonica de Stat 
Arad”, cod CPV 45261210-9 – Lucrări la învelitoarea 
acoperişului(Rev.2), se solicită: anularea adresei susmenţionată, a  
raportului procedurii, precum şi „reluarea evaluării ofertelor conform 
criticilor aduse prin contestaţia noastră”. 

Totodată, în temeiul art. 278 alin. 8 din O.U.G. nr. 34/2006, în 
eventualitatea admiterii contestaţiei, contestatorul solicită obligarea 
autorităţii contractante la plata cheltuielilor efectuate în cursul 
soluţionării acesteia, constând în onorariu avocat. 
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Prin adresa nr. 995 din 21.04.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub 
nr. 6275 din 21.04.2015, S.C. Kasdum-GF S.R.L., cu sediul în Drobeta-
Turnu Severin, str. Crişan nr. 25, etaj P, încăperile 10-13, jud. 
Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J25/483/2012, având C.U.I.30953262, reprezentată legal prin 
administrator Kasler Ludovic, în temeiul art. 51 şi urm. C.proc.civ., art. 
16 din Legea nr. 554/2004 şi art. 297 din O.U.G. nr. 34/2006, a 
formulat „Cerere de intervenţie accesorie în propriu şi în interesul 
autorităţii contractante”, MUNICIPIUL ARAD, solicitând: încuviinţarea, în 
principiu, a cererii de intervenţie; respingerea contestaţiei ca nefondată 
şi, în consecinţă, respingerea solicitării contestatorului privind 
reevaluarea ofertelor, precum şi menţinerea rezultatului procedurii de 
atribuire, şi a tuturor actelor întocmite cu ocazia derulării procedurii, ca 
fiind legale şi temeinice.    

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de către 
MUNICIPIUL ARAD, 

Admite contestaţia formulată de către S.C. TEHNODOMUS S.A., cu 
sediul în Arad, Str. Petru Rareş nr. 28, jud. Arad, în contradictoriu cu 
MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, Bd. Revoluţiei nr. 75, jud. Arad, 
anulează raportul procedurii de atribuire în partea referitoare la oferta 
depusă de către S.C. KASDUM –GF S.R.L. precum şi actele subsecvente 
acestuia şi dispune reevaluarea ofertei în cauză, cu respectarea Deciziei 
civile nr. 8769 din 23.10.2015, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara 
şi a considerentelor din prezenta motivare, în termen de 10 zile de la 
primirea Deciziei, procedura urmând a fi, astfel, continuată. 

Admite cererea de obligare a autorităţii contractante la plata 
cheltuielilor ocazionate de soluţionarea contestaţiei, formuată de către 
contestator, şi obligă MUNICIPIUL ARAD la plata, către S.C. 
TEHNODOMUS S.A. a sumei de 5.332 lei. 

Admite în principiu şi respinge cererea de intervenţie formulată de 
S.C. Kasdum-GF S.R.L., cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, Str. Crişan 
nr. 25, etaj P, încăperile 10-13, jud. Mehedinţi, 

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

de 10 zile de la comunicare.  
 


