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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, 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 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.223s/C6/1712 
Data: 04.09.2015 

 
Prin contestaţia nr.1390/31.08.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub 

nr.16711/01.09.2015, formulată de S.C. CRICONS S.R.L., cu sediul în 
Galaţi, Str.Constructorilor nr.9, bl.B1, jud.Galaţi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J17/959/2002, având C.U.I. RO 14972700, 
reprezentată legal prin director general Traian Stancic, împotriva procesului-
verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr.13585/19.08.2015 şi a 
procesului-verbal nr.14022/27.08.2015, emise de către CONSILIUL 
JEDEŢEAN BRĂILA, cu sediul în Brăila, P-ţa Independenţei nr.1, jud.Brăila, 
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
cerere de oferte, a contractului de lucrări având ca obiect „Întreţinere 
îmbrăcăminţi asfaltice prin plombări cu mixturi asfaltice pe drumul judeţean 
DJ 202b Latinu-Gurguieti-Sihleanu-Scortaru Nou-Gemenele-Movila Miresii-
Ţepeş Vodă-Urleasca km 0+000-km9+000-km 34+150 (10.000mp) DJ 
211B Tataru-Baraganu-Victoria-Mihai Bravu km 0+000-
km9+500,km12+500-km27+550 (5.000 mp), DJ211c Tataru-Colţea-
Chichinetu-Ciocile km 0+000-km17+460 (4000mp)”, s-a solicitat anularea 
procedurii de atribuire pentru abateri grave de la prevederile O.U.G. 
nr.34/2006 precum, şi suspendarea procedurii de atribuire până la 
soluţionarea pe fond a contestaţiei, în temeiul art.2751 din O.U.G. 
nr.34/2006. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 

Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de 
atribuire, formulată de către S.C. CRICONS S.R.L., cu sediul în Galaţi, 
Str.Constructorilor nr.9, bl.B1, jud.Galaţi, în contradictoriu cu CONSILIUL 
JEDEŢEAN BRĂILA, cu sediul în Brăila, P-ţa Independenţei nr.1, jud.Brăila. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 5 

zile de la comunicare.  
 


