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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din O.U.G. 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 consiliul adoptă următoarea 
 

DECIZIE 
 

Nr. 17 S/C2/170 
Data: 19.02.2015 

 
 

 Prin contestaţia nr. 2212/16.02.2015, înregistrată la Consiliu 
sub nr. 2090/16.02.2015, formulată de S.C. VEGA 93 S.R.L., 
societate în procedură generală de insolvenţă, cu sediul în Galaţi, 
str. Siderurgiştilor nr. 7, Tronson 4 – Incinta Vega Holding, bl. 
PS1B, judeţul Galaţi, având număr de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului J17/134/1993, şi Cod Unic de Înregistrare 
RO 3118800, administrator judiciar Caragea CM IPURL, cu sediul în 
municipiul Galaţi, cartierul I, str. Brăilei nr. 163, bl. A4, parter, ap. 
4, judeţul Galaţi, CIF 18299577, nr. RFO II 0130, administrator 
special Director General Ing. Doru Chiper, împotriva adresei de 
clarificări nr. 1200 din 09.02.2015, postată în SEAP la data de 
11.02.2015, emisă de către PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în comuna Vînători, 
judeţul Vrancea, în cadrul procedurii de „cerere de oferte”, cu fază 
finală licitaţie electronică organizată pentru atribuirea contractului 
de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Asfaltare drum 
judeţean DJ-205 P de la km 25+050 la km 27+180, sat Jorăşti, 
com. Vînători, jud. Vrancea”, cod CPV 45233140-2, având sursa de 
finanţare: „Fonduri bugetare”, s-a solicitat: „suspendarea procedurii 
de atribuire şi dispunerea anulării procedurii de atribuire”. 
 
                     În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 

 
        Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire în 
cauză, formulată de către S.C. VEGA 93 S.R.L., în contradictoriu cu 
PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI. 

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. 
 


