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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, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea: 

 
DECIZIE 

Nr. 202 S/ 139 C9/ 1365 
Data: 11.08.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1791/20.07.2015, înregistrată la CNSC cu nr. 

13411/20.07.2015, formulată de SC MORANI IMPEX SRL, cu sediul în 
Zărneşti, str. Aleea Uzinei nr. 3, judeţul Braşov, având CUI RO12642101, 
în cadrul procedurii de cerere de oferte, cu etapă finală de licitaţie 
electronică, organizată de MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE (PRIMĂRIA), 
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul 
Covasna, în calitate de autoritate contractantă, pentru atribuirea 
contractului de lucrări, având ca obiect Modernizare str. Kos Karoly 
inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sf. Gheorghe, cod CPV 
45233140-2 Lucrări de drumuri (Rev. 2), s-a solicitat anularea 
comunicării rezultatului procedurii nr. 39283/13.07.2015, a raportului 
procedurii şi a tuturor actelor de procedură, precum şi reevaluarea ofertei 
sale. 

Prin adresa nr. 2499/23.07.2015, înregistrată la Consiliu cu nr. 
13847/23.07.2015, SC Valdek Impex SRL, în calitate de lider al asocierii 
SC Valdek Impex SRL – SC Consult Construct SRL, cu sediul în Sfântu 
Gheorghe, str. Benedek Elek nr. 16/A, judeţul Covasna, având CUI 
RO6832268, a depus cerere de intervenţie accesorie, prin care a solicitat 
admiterea, în principiu, a acesteia, respingerea contestaţiei ca nefondată 
şi menţinerea comunicării rezultatului procedurii şi a tuturor actelor de 
procedură.  
          

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

 
 

DECIDE: 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de 
procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 297 din Ordonanţa de 
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urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, pentru considerentele evocate în 
motivarea prezentei, suspendă soluţionarea contestaţiei formulată de SC 
MORANI IMPEX SRL, în contradictoriu cu MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
(PRIMĂRIA), până la rămânerea definitivă a hotărârii care va fi 
pronunţată de către Curtea de Apel Braşov, Secţia Contencios 
Administrativ şi Fiscal,  în dosarul nr. 399/64/2015. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi Codului de procedură 
civilă. 

 
 


