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CONSILIUL NAŢIONAL DE 
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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. 626S / 292C9 / 3399 

Data: 29.10.2014 
 

Prin contestaţia nr. 16746/24.10.2014, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 29345/24.10.2014, 
depusă de SC Power Net Consulting SRL, cu sediul în Bucureşti, str. 
Mihai Eminescu nr. 238, sector 2, CUI 11864363, privind procedura de 
licitaţie deschisă, organizată de Judeţul Bistriţa-Năsăud, cu sediul în 
Bistriţa, str. Piaţa Petru Rareş  nr. 1-2, judeţul Bistriţa-Năsăud, în 
calitate de autoritate contractantă, pentru atribuirea contractului de 
furnizare sistem informatic Registru Agricol aferent proiectului 
«Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii 
publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-
teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud - proiect 2», SMIS 48355, 
contestatoarea a solicitat anularea rezultatului procedurii, a raportului 
procedurii şi a documentelor subsecvente acestora, obligarea 
autorităţii contractante la continuarea procedurii prin reevaluarea 
ofertei sale, precum şi suspendarea procedurii.                       

Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii. 
   

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
În baza art. 275 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 ca 
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nefondată cererea de suspendare a procedurii, formulată în 
contestaţia depusă de SC Power Net Consulting SRL, în contradictoriu 
cu Judeţul Bistriţa-Năsăud. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu 
prevederile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare, potrivit art. 275 alin. (3) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

                                
  


