
 
1

CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
           Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Bucureşti, 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 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. 599s/C1/3153 
Data: 12.09.2014  

 
 
Prin contestaţia nr. 2060/25.10.2012, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 26861/10.09.2014, 
(dosarul nr. 40128/3/2012 fiind declinat de TRIBUNALUL 
BUCUREŞTI), depusă de SC ELECTRICA SERV SRL cu sediul în 
localitatea Buftea, str. Luceafărului nr.1, bl. 7, ap. 17, judeţul Ilfov, 
având CUI RO18820739, înregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr. J23/1330/2000, reprezentată legal prin administrator Mary 
Ciurescu, administrator, şi convenţional prin avocat Predoiu Marius, 
cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Buzeşti nr.71, sector 1, 
împotriva rezultatului procedurii, emis de către SECTORUL 2 AL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 
Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, în calitate de autoritate 
contractantă, în vederea atribuirii contractului de lucrări 
„reabilitarea termica a 46 de blocuri de pe raza sectorului 2 a 
municipiului Bucuresti LOT 5”, cod CPV 45000000-7, s-a solicitat 
printre altele şi suspendarea procedurii de atribuire până la 
soluţionarea contestaţiei.              

În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE:  
 

Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a 
procedurii de atribuire formulată în contestaţia depusă de SC 
ELECTRICA SERV SRL, în contradictoriu cu SECTORUL 2 AL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. 

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. 

 


