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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.586s/ C1 /3030 
Data: 22.08.2014 

 
       Prin contestaţia nr. 0529/16.08.2014, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 25481/20.08.2014, 
depusă de SC BRADUL ALB SRL, cu sediul în Timişoara, strada 
Gheorghe Lazăr nr.30-32, bl. 85, sc. A, ap. 4, judeţul Timiş, având 
CUI 20366998, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J35/1085/2007, reprezentată convenţional prin Cabinet de Avocat 
Moţec Ştefan, cu sediul profesional în Timişoara, strada Remus, nr. 
7A, ap. 2-3, judeţul Timiş, împotriva răspunsurilor la solicitările de 
clarificări, elaborate de către REGIA NATIONALA A PADURILOR - 
ROMSILVA RA - DIRECŢIA SILVICĂ PRAHOVA cu sediul în municipiul 
Ploieşti, str. Iuliu Maniu nr. 3, jud. Prahova, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, organizată 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: 
„Instrumente de masurat caracteristici dendrometrice ale arborilor 
D.S.PRAHOVA”, s-a solicitat printre altele şi suspendarea procedurii. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

DECIDE:  
 
 

Admite cererea de suspendare a procedurii, formulată de SC 
BRADUL ALB SRL, în contradictoriu cu REGIA NATIONALA A 
PADURILOR - ROMSILVA RA - DIRECŢIA SILVICĂ PRAHOVA, şi 
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dispune suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
fondului cauzei. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen 
de 5 zile de la comunicare. 

 


