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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. 188s/C5/1412 
Data: 29.07.2015  

 
Prin contestaţia nr. 3005/27.07.2015, transmisă iniţial prin fax şi 

ulterior, prin poştă, înregistrată la Consiliu sub nr. 14103/27.07.2015 şi 
respectiv sub nr. 14188/28.07.2015, S.C. CONEXTRUST S.A., cu sediul 
social în satul Blăgeşti, comuna Blăgeşti nr. 1, strada Salciilor, judeţul 
Bacău şi având adresă de corespondenţă la punctul de lucru din 
municipiul Bacău, strada Tolstoi nr. 14, judeţul Bacău, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J04/38/1991, având CUI 947730, 
a contestat rezultatul procedurii de atribuire, comunicat prin adresa nr. 
1579/20.07.2015 întocmită în cadrul procedurii de atribuire, prin 
„cerere de oferte”, cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului 
de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Modernizare drumuri de 
interes local în localitatea Nicolae Bălcescu, com. Nicolae Bălcescu, jud. 
Bacău”, cod CPV: 45233140-2 (Rev.2), organizată de SERVICIUL 
PUBLIC JUDEŢEAN DE DRUMURI BACĂU, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în municipiul Bacău, strada George Bacovia nr. 
57, judeţul Bacău, a solicitat, printre altele, „suspendarea procedurii şi 
implicit a oricăror demersuri legat de aceasta”, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 2751 din OUG nr. 34/2006. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de 
atribuire formulată în cadrul contestaţiei înaintată de către S.C. 
CONEXTRUST S.A., cu sediul social în satul Blăgeşti, comuna Blăgeşti 
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nr. 1, strada Salciilor, judeţul Bacău, în contradictoriu cu SERVICIUL 
PUBLIC JUDEŢEAN DE DRUMURI BACĂU, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în municipiul Bacău, strada George Bacovia nr. 
57, judeţul Bacău. 

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 (cinci) zile de la comunicare. 

 


