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CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE 

A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4021 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. 191s/C11/1426 

Data: 31.07.2015 
 

 

Prin contestaţia nr. 1507715/28.07.2015, înregistrată la Consiliu 
sub nr. 14236/29.07.2015, formulată de către SC ROMDA SALES SRL, 
cu sediul în Bucureşti, str. Aleea Buhuşi nr. 5, bl. 6, sc. 4, ap. 165, 
sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/10200/2010, având CUI RO 27616526, reprezentată legal prin 
Tiberiu Bănică Grigore - Administrator, împotriva adresei nr. 
27159/23.07.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, 
pentru lotul 3, emisă de către autoritatea contractantă COMPANIA DE 
APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA, cu sediul în Târgovişte, b-dul I.C. 
Brătianu nr. 50, judeţul Dâmboviţa, în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă, fără fază finală de licitaţie electronică, în vederea atribuirii, 
pe loturi, a contractului de lucrări, având ca obiect „EXTINDEREA 
REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI A REŢELEI DE APĂ POTABILĂ 
ÎN COMUNA RĂZVAD, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, s-a solicitat, anularea 
raportului procedurii, anularea adresei de comunicare a rezultatului 
procedurii, a tuturor actelor subsecvente, obligarea autorităţii 
contractante la reevaluarea ofertelor în conformitate cu documentaţia 
de atribuire, precum şi suspendarea procedurii de achiziţie publică, 
până la soluţionarea contestaţiei.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de 
atribuire formulată de SC ROMDA SALES SRL, cu sediul în Bucureşti, 
str. Aleea Buhuşi nr. 5, bl. 6, sc. 4, ap. 165, sector 3, în contradictoriu 
cu autoritatea contractantă COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – 
DÂMBOVIŢA, cu sediul în Târgovişte, b-dul I.C. Brătianu nr. 50, 
judeţul Dâmboviţa. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen 

de 5 zile de la comunicare. 


