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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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. 598S/C8/3152 
Data: 12.09.2014 

 
Prin contestaţia nr. 1938 din 24.09.2012, înregistrată la 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 26860 din 
10.09.2014, depusă de S.C. ELECTRICA SERV S.R.L. cu sediul 
social în Buftea, str. Luceafărului nr. 1, bl. 7, ap. 17, judeţul Ilfov, 
şi adresa de corespondenţă în Bucureşti, str. Renaşterii nr. 29, 
sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J23/1330/2006, CUI 18820739, reprezentată convenţional de 
către avocat Predoi Marius cu sediul profesional în Bucureşti, str. 
Buzeşti nr. 71, et. 1, sector 1, sediu ales pentru comunicarea 
actelor de procedură, împotriva comunicării rezultatului procedurii 
nr. 66123 din 18.09.2012, pentru lotul 3, emisă de către SECTOR 
2 (PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI) cu sediul în Bucureşti, 
str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul proceduri de licitaţie deschisă, aplicată 
prin utilizarea parţială a mijloacelor electronice, respectiv cu 
etapă finală de licitaţie electronică, organizată în vederea 
atribuirii contractului de lucrări, divizat pe loturi, având ca obiect 
„Reabilitare termică a 43 blocuri, de pe raza sectorului 2, al 
municipiului Bucureşti - lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8”, s-a solicitat, 
printre altele, suspendarea procedurii de achiziţiei publică, pentru 
lotul 3, până la pronunţarea deciziei pe fondul cauzei. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 
În baza art. 2751 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru considerentele evocate în 
motivare, respinge cererea de suspendare a procedurii de 
atribuire formulată în contestaţia depusă de S.C. ELECTRICA 
SERV S.R.L. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de 5 zile de la comunicare, potrivit art. 2751 alin. (3) din 
ordonanţa de urgenţă. 

 


