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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. 580s/264 C10/2965 

Data: 13.08.2014  
 

Prin contestaţia nr. 7108/11.08.2014, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 24948/11.08.2014, 
depusă de către SC UTI GRUP SA, cu sediul în Bucureşti, str. 
Cernăuţi nr. 27C, sector 2, având Cod Unic de Înregistrare 5394305 
şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
J40/1341/1994, formulată împotriva documentaţiei de atribuire, 
elaborată de către COMUNA FLOREŞTI, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în localitatea Floreşti, str. Avram Iancu nr. 
170, judeţul Cluj, în cadrul procedurii de „cerere de ofertă”, pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca 
obiect „Dirijarea circulaţiei auto şi pietonale prin intermediul unor 
semafoare rutiere în 3 intersecţii şi în 3 treceri pietonale amplasate 
pe DN1 şi servicii de întreţinere/revizii şi intervenţii la instalaţiile de 
semaforizare din 6 intersecţii/treceri pietonale, comuna Floreşti, 
jud. Cluj”, cod CPV 45210000-2, s-a solicitat: 

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea pe 
fond a contestaţiei; 

- obligarea autorităţii contractante la modificarea 
documentaţiei de atribuire astfel încât să respecte prevederile 
legale în materia achiziţiilor publice. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
UTI GRUP SA a solicitat suspendarea procedurii. 
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DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 2751 alin. (1) şi alin. (2) din OUG 
nr. 34/2006, Consiliul admite cererea de suspendare a procedurii, 
formulată de către SC UTI GRUP SA. 
 Dispune suspendarea procedurii de atribuire, până la 
soluţionarea pe fond a contestaţiei.  
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de 5 zile de la comunicare. 

 
 


