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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. 147s/C5/1180 
Data: 30.06.2015 

 
 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitentă, datată 
la 26.06.2015, transmisă prin mijloace electronice, înregistrată la 
Consiliu sub nr. 11674/26.06.2015, S.C. AGER LEASING IFN S.A., 
cu sediul în municipiul Giurgiu, Şos. Portului nr. 2, (zona liberă 
Giurgiu), judeţul Giurgiu, având adresă de corespondenţă în 
municipiul Bucureşti, Calea Floreasca nr. 212, sectorul 1, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J52/216/1999, 
având CIF RO 12354400, reprezentată convenţional de av. Bărboi 
Elena, a contestat actele administrative nr. 8869/23.06.2015 şi nr. 
8872/23.06.2015, reprezentând răspunsuri la solicitările de 
clarificări emise în cadrul procedurii de atribuire, prin „cerere de 
oferte”, fără etapă finală de licitaţie electronică a contractului de 
achiziţie publică de furnizare având ca obiect „Achiziţie de 
autoutilitară de 3,5 tone cu 7(6+1) locuri + platformă – 2 buc.”, 
cod CPV: 34144700-5 (Rev. 2), iniţiată de autoritatea contractantă 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., cu sediul în municipiul Sfântu 
Gheorghe, str. Bánki Donát nr. 27, judeţul Covasna şi a solicitat, 
între altele, „în conformitate cu art. 2751 din OUG nr. 34/2006, 
suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea pe fond a 
prezentei contestaţii”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
DECIDE 
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Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de 

atribuire, formulată în cadrul contestaţiei înaintată de S.C. AGER 
LEASING IFN S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea 
Floreasca nr. 212, sectorul 1, în contradictoriu cu autoritatea 
contractantă GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., cu sediul în municipiul 
Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donát nr. 27, judeţul Covasna. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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


