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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. 590S/ C4 /3087 

Data: 02.09.2014 
 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliu sub nr.26230/01.09.2014, 
formulată de SC INEDIT CAR & TRUCK SRL, cu sediul în Comuna Glina, Sat 
Căţelu, str. Independenţei nr. 38, jud. Ilfov, având CUI 15612415, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J23/1556/2005, privind 
procedura de cerere de oferte cu făză finală de licitaţie electronică, în 
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Furnizare 
detergenţi, produse de curăţenie, produse de curăţat şi lustruit, produse 
chimice, articole de menaj şi de uz casnic” loturile 1, 2, 3, 5, organizată de 
către DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI IAŞI în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 57A, judeţul Iaşi, s-a solicitat între altele, suspendarea 
procedurii de atribuire. Pe rol se află acest capăt de cerere. 

 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Respinge, ca nefondată, pentru considerentele evocate în motivarea 

prezentei, solicitarea SC INEDIT CAR & TRUCK SRL de suspendare a 
procedurii de cerere de oferte cu făză finală de licitaţie electronică pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Furnizare 
detergenţi, produse de curăţenie, produse de curăţat şi lustruit, produse 
chimice, articole de menaj şi de uz casnic” loturile 1, 2, 3, 5  organizată de 
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DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
IAŞI. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
cinci zile de la comunicare. 

 
 


