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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. 637S/C8/3488 
Data: 14.11.2014 

 
Prin contestaţia nr. 707 din 11.11.2014, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 30227 din 
11.11.2014, depusă de asocierea compusă din S.C. PROCONSTRIND 
S.R.L., cu sediul în Galaţi, str. Pictor losif Iser nr. 4, cam. 32, 
judeţul Galaţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J/17/1541/2011, CUI 29470779, şi din S.C. RBX ELECTRIC S.R.L., 
cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 38, camera 2, judeţul Galaţi, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J/17/149/2012, 
CUI 29698778, împotriva procedurii de atribuire organizată de către 
SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI 
PUBLIC ŞI PRIVAT GALAŢI, cu sediul în Galaţi, str. Traian nr. 454A, 
judeţul Galaţi, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
proceduri de cerere de oferte, aplicată prin utilizarea parţială a 
mijloacelor electronice, respectiv cu etapă finală de licitaţie 
electronică, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie 
publică având ca obiect „Lucrări de construcţii pentru proiectul 
Amenajare bază de agrement cu specific pescăresc la Balta Zătun, 
municipiul Galaţi, judeţul Galaţi”, s-a solicitat, printre altele, 
suspendarea procedurii de achiziţiei publică până la pronunţarea 
deciziei pe fondul cauzei, în temeiul prevederilor art. 2751 din O.U.G 
nr. 34/2006. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 
În baza art. 2751 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 
cererea de suspendare a procedurii de atribuire formulată în 
contestaţia depusă de asocierea S.C. PROCONSTRIND S.R.L. - S.C. 
RBX ELECTRIC S.R.L. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare, potrivit art. 2751 alin. (3) din ordonanţa 
de urgenţă. 

 


