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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. 656 S/C7/3721 

                                    Data: 29.12.2014 
 
 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu 
nr. 32689/22.12.2014, formulată de către S.C. GECOROM S.A., cu 
sediul în Craiova, str. Pelendava nr. 31 bis, jud. Dolj, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J16/440/2001, având CIF RO 
14084362, reprezentată legal prin director general Valerică 
Nistoran şi convenţional prin avocat Valeriu Stoica, împotriva 
rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 
32563/17.12.2014, emisă de către COMPANIA DE APĂ OLTENIA 
S.A., cu sediul în Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj, cod poştal 
200177, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii 
de atribuire, prin licitaţie deschisă on-line, a contractului de 
achiziţie publică de lucrări având ca obiect „CL 18 - Extindere 
sisteme alimentare cu apă Malu Mare, aducţiune apă Craiova-Podari 
şi Craiova-Breasta”, coduri CPV 45000000-7 - Lucrări de construcţii 
(Rev.2), 45231300-8 - Lucrări de construcţii de conducte de apă şi 
de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă (Rev.2), 
45232150-8 - Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă 
(Rev.2), se solicită următoarele:  

- anularea, ca nelegală, a notificării rezultatului procedurii, 
transmisă prin adresa nr. 32563/17.12.2014, conform căreia oferta 
depusă de S.C. GECOROM S.A. a fost respinsă, ca neconformă; 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii prin 
reevaluarea ofertelor, cu respectarea deciziei care va fi pronunţată 
de Consiliu cu privire la această contestaţie; 
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- suspendarea procedurii de achiziţie publică până la 
soluţionarea fondului cauzei, conform  prevederilor art. 2751 din 
O.U.G. nr. 34/2006. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. 
GECOROM S.A. a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până 
la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 

  
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
                                       DECIDE: 
 

Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 
formulată de către S.C. GECOROM S.A., cu sediul în Craiova, str. 
Pelendava nr. 31 bis, jud. Dolj, în contradictoriu cu COMPANIA DE 
APĂ OLTENIA S.A., cu sediul în Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. 
Dolj, cod poştal 200177, ca nefondată. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare.                                      
 

                                      


