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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. 625s/C11/3379 

                                   Data: 24.10.2014  
 
Prin contestaţia nr. 5212/22.10.2014, înregistrată la CNSC sub 

nr. 29202/22.10.2014, formulată de SC CONEXTRUST SA, cu sediul în 
Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 78, jud. Bacău, având CUI 947730, 
atribut fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J04/38/1991, reprezentantă legal de Viorel Rusu – Administrator, 
împotriva adresei nr. 5297/17.10.2014, reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii, emisă de către autoritatea contractantă 
COMUNA ZĂNEŞTI (PRIMĂRIA), cu sediul în Zăneşti, str. Naţională nr. 
562, jud. Neamţ, în cadrul procedurii de achiziţie publică, prin „cerere 
de oferte”, privind încheierea unui contractului de achiziţii publice, 
având ca obiect: „MODERNIZARE REŢEA STRADALĂ (STR. BISTRIŢEI – 
VIILOR – PLOPILOR – NARCISELOR2”, cod CPV 45233120-6, s-a 
solicitat, printre altele, suspendarea procedurii de atribuire în cauză.  

 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
 
 
 
 

 Respinge, ca rămasă fără obiect, solicitarea de suspendare a 
procedurii de atribuire în cauză, formulată de SC CONEXTRUST SA, cu 
sediul în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 78, jud. Bacău, în 
contradictoriu cu autoritatea contractantă COMUNA ZĂNEŞTI 
(PRIMĂRIA), cu sediul în Zăneşti, str. Naţională nr. 562, jud. Neamţ. 
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Cu privire la celelalte capete de cerere din contestaţia formulată 
de SC CONEXTRUST SA, Consiliul urmează a se pronunţa în termenul 
legal. 
 Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
5 zile de la comunicare. 


