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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. 199 S/133 C10/1464 

Data: 10.08.2015  
 

Prin contestaţia nr. 1691/03.08.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 14598/03.08.2015, 
depusă de către SC CONSAL SRL, cu sediul în Braşov, Calea 
Feldioarei nr. 75E, judeţul Braşov, având număr de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului J08/1181/2002 şi Cod Unic de 
Înregistrare 14873188, formulată împotriva documentaţiei de 
atribuire elaborată de către COMUNA MÂNDRA, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în comuna Mândra nr. 364, 
judeţul Braşov, în cadrul procedurii de „cerere de ofertă”, pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca 
obiect „Înfiinţare sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare 
în satele Ilieni şi Rausor, Comuna Mândra, Judeţul Braşov”, cod CPV 
45232150-8, s-a solicitat: 

- anularea procedurii de atribuire pentru abateri grave de la 
prevederile OUG nr. 34/2006 şi refacerea documentaţiei de atribuire 
în acord cu prevederile legale;  

- suspendarea procedurii de achiziţie publică până la 
soluţionarea contestaţiei. 

Prin prezenta, urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
CONSAL SRL a solicitat suspendarea procedurii de atribuire, în 
temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006. 
 
 

În baza prevederilor legale aplicabile, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILO 
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DECIDE:  
 

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

 


