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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. 603s/C1/3176 
Data: 18.09.2014  

 
 
Prin contestaţia nr. 225/12.09.2014, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 27178/18.09.2014,  
depusă de SC RISK COM SRL, cu sediul în Brăila, str. Râmnicu 
Sărat nr. 86, jud. Brăila, având CUI RO2260414, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J09/994/1992, reprezentată legal prin 
administrator judiciar Florescu Mircea Sorin, împotriva rezultatului 
procedurii, emis de către CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA, cu sediul 
în municipiul Brăila, Piaţa Independenţei nr. 1, jud. Brăila, în 
calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii contractului 
de lucrări „Furnizarea de produse de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal 
de 4 ore, din municipiul şi judeţul Brăila în anul şcolar 2014 – 
2015”, cod CPV 15811300-9, 15821200-1, 50000000-8, 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 

 
 

DECIDE:  
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Respinge ca nefondată cererea de suspendare a procedurii de 

atribuire formulată în contestaţia depusă de SC RISK COM SRL, în 
contradictoriu cu CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA. 

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. 

 


