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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. 570s/245C10/2813 

Data: 21.07.2014  
 
 

Prin contestaţia nr. 174/16.07.2014 înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23304/18.07.2014, 
depusă de către SC MARGIVET SRL, cu sediul în comuna Marginea, 
nr. 990, judeţul Suceava, cod poştal 727345, având Cod Unic de 
Înregistrare 15573472, formulată împotriva comunicării nr. 
9450/08.07.2014, emisă de DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI 
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR SUCEAVA (D.S.V.S.A. 
SUCEAVA), cu sediul în Suceava, str. Scurtă nr. 2, judeţul Suceava, 
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de achiziţie 
publică de servicii veterinare, în vederea atribuirii acordului-cadru 
„Acţiuni sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de 
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a 
celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi 
protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, 
suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în 
Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei 
alimentelor” – lotul 2, s-a solicitat:  

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
contestaţiei 

- anularea raportului procedurii şi a comunicării rezultatului 
procedurii pentru lotul 2 -  CSVSA Horodnic 

- obligarea autorităţii contractante la remedierea actelor care 
afectează procedura de atribuire, prin reevaluarea ofertei depuse de 
SC HELMI-VET SRL, conform deciziei nr. 1928/C4/2375/26.06.2014. 
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Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
MARGIVET SRL a solicitat suspendarea derulării procedurii de 
atribuire până la soluţionarea cauzei pe fond, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 275¹ din OUG nr. 34/2006. 

 
 

În baza prevederilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 

DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 Consiliul 
respinge cererea de suspendare a procedurii, formulată de către SC 
MARGIVET SRL. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare. 
 


