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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 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. 585s/C1/3002 
Data: 22.08.2014 

 
 
 Prin contestaţia nr. 356/14.08.2014, înregistrată la CNSC cu nr. 
25267/18.08.2014, formulată de SC AS GENERAL CLEANING SRL, cu 
sediul în Bucureşti, strada Şaradei, nr. 128, sector 1, având CUI: 
RO15797224, înregistrată la ORC sub nr. J40/13404/2003, împotriva 
adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 48310/ 
05.08.2014, emisă de către DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în Ploieşti, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, cod 
poştal 100023, judeţul Prahova, în vederea încheierii acordului cadru, 
cu un singur agent economic, pe o durată de 2 ani, având ca obiect: 
„Servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile DGRFP-Ploieşti”, cod 
CPV: 90919000-2, s-a solicitat: „anularea deciziei prin care oferta a 
fost declarată „inacceptabilă”, aşa cum s-a menţionat în adresa nr. 
4830/05.08.2014; anularea deciziei de stabilire a ofertantului 
câştigător; anularea raportului procedurii ca o consecinţă a anulării 
deciziei privind rezultatul procedurii şi obligarea autorităţii 
contractante la stabilirea ofertantului câştigător în strictă 
concordanţă cu prevederile legale şi cu respectarea cerinţelor 
stabilite în documentaţia de atribuire”. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
În conformitate cu dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1) din Codul 

de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 297 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, pentru considerentele evocate în 
motivarea prezentei, suspendă soluţionarea contestaţiei 
formulată de SC AS GENERAL CLEANING SRL, în contradictoriu cu 
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA, 
până la rămânerea definitivă a hotărârii care va fi pronunţată de 
către Curtea de Apel Ploieşti, în dosarul nr. 613/42/2014. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi Codului de 
procedură civilă. 

 


