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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 cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea, 

 
DECIZIE 

Nr. 179S/C8/1374 
Data: 22.07.2015 

 
 Privind cererea de suspendare a procedurii de atribuire 
înaintată prin contestaţia nr. 1411/20.07.2015, înregistrată la CNSC 
sub nr. 13527/21.07.2015, aparţinând SC CLEANING LOGISTIC 
SRL, cu sediul în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 6D, clădirea 34, 
sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/3028/2008, având CUI 23337782, reprezentată de Cabinetul 
de Avocat Vass Iulia Erzsebet, cu sediul în Bucureşti, str. Pictor 
G.D. Mirea, nr. 6, sector 1,  formulată împotriva documentaţiei de 
atribuire întocmită de UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-
NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, 
judeţul Cluj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de cerere de oferte, cu etapă finală de licitaţie 
electronică, organizată în vederea încheierii unui acord cadru pentru 
furnizarea „Produse de curăţenie profesionale”, iniţiată prin 
publicarea în SEAP a invitaţiei de participare nr. 376543/ 
15.07.2015. 
 

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

 
DECIDE: 

 

Admite cererea de suspendare solicitată de SC CLEANING 
LOGISTIC SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA şi dispune 



 2

suspendarea procedurii de atribuire, iniţiată prin publicarea în SEAP 
a invitaţiei de participare nr. 376543/15.07.2015, până la 
soluţionarea pe fond a contestaţiei. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare. 
 


