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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos 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. 604s/281C10/3173 

Data: 19.09.2014  
 
 Prin contestaţia nr. 642/12.09.2014 înregistrată la CNSC sub 
nr. 27138/12.09.2014, formulată de SC STONE CONTRUCT SRL, cu 
sediul în Medgidia, str. Constantin Golea nr. 15, judeţul Constanţa, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/2147/2001, 
având CUI RO 14356327, împotriva adresei nr. 
721/1/1330/09.09.2014 emisă de COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI 
FERATE "CFR" SA – SUCURSALA REGIONALĂ CF GALAŢI, cu sediul 
în Galaţi, str. Domnească nr. 51, judeţul Galaţi, în cadrul procedurii 
de „licitaţie deschisă” cu fază finală de licitaţie electronică pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect "Lucrări 
de reparaţie pentru ridicare restricţii de viteza pe linii curente, 
directe şi linii din staţii – 4 loturi SRCF Galaţi" – loturile 1 şi 2, cod 
CPV 45234100-7, s-a solicitat: 
 - suspendarea procedurii până la soluţionarea pe fond a  
contestaţiei 
 - anularea actului atacat şi reluarea procedurii de licitaţie, în 
conformitate cu legislaţia aplicabilă. 
 Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
STONE CONTRUCT SRL a solicitat suspendarea derulării procedurii 
de atribuire până la soluţionarea cauzei pe fond, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 275¹ din OUG nr. 34/2006. 

 
 

În baza prevederilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE:  
 
 

 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 
Consiliul respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a 
procedurii formulată de către SC STONE CONTRUCT SRL.  
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de 5 zile de la comunicare. 
 

 


