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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. 154s/108 C10/1246 

Data: 07.07.2015  
 

Prin contestaţia nr. 653/06.07.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 12418/06.07.2015, 
depusă de către SC GENTILIA CONSTRUCT SRL, cu sediul în municipiul 
Câmpia Turzii, str. P-ţa Mihai Viteazul nr. 1/39, judeţul Cluj, având Cod 
Unic de Înregistrare 10508040 şi număr de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului J12/605/1998, formulată împotriva adresei nr. 
20235/29.06.2015 reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, 
emisă de MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor 
nr. 2-4, judeţul Cluj, în cadrul procedurii de cerere de oferte online, 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca 
obiect „LUCRĂRI DE REABILITARE ŞI INSTALAŢII, ORGANIZARE DE 
ŞANTIER, AMENAJAREA TERENULUI, ASIGURAREA UTILITĂŢILOR 
NECESARE OBIECTIVULUI, FURNIZARE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGICE ŞI FUNCŢIONALE CU MONTAJ ŞI MONTAJUL UTILAJELOR 
ŞI ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE AFERENTE PROIECTULUI 
«REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA PARŢIALĂ A 
LICEULUI PAVEL DAN DIN CÂMPIA TURZII, JUD. CLUJ»”, cod CPV 
45453100-8, s-a solicitat:  

- anularea adresei nr. 20235/29.06.2015 reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente 
acesteia; 

- suspendarea procedurii până la soluţionarea pe fond a 
contestaţiei; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei sale, 
numai în raport cu cerinţele minime din cadrul documentaţiei de 
atribuire şi numai în baza prevederilor legale, în conformitate strictă cu 
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prevederile art. 201 alin. (1) şi (2), art. 202 din OUG nr. 34/2006, cât şi 
a art. 11 alin. (3), art. 34 alin. (1), art. 35, art. 78 şi art. 79 din HG nr. 
925/2006. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
GENTILIA CONSTRUCT SRL a solicitat suspendarea procedurii până la 
soluţionarea pe fond a contestaţiei.  
 

În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
        Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a 
procedurii formulată de către SC GENTILIA CONSTRUCT SRL.   
         Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare. 
 


