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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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. 228 S / C9 / 1746 

Data: 14.09.2015 
 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 17115/07.09.2015, depusă de SC M Comex SRL, 
cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 7/B/3, judeţul Harghita, 
CUI 516100, privind procedura de cerere de oferte, organizată de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, 
cu sediul în Mircurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, judeţul Harghita, în 
calitate de autoritate contractantă, pentru atribuirea, pe loturi, a 
contractului de furnizare Lemn de foc pentru centrele de plasament, 
centrele de plasament de tip familial şi casele familiale, contestatoarea 
a solicitat obligarea autorităţii contractante la anularea actului nr. 
51881/28.08.2015, obligarea autorităţii contractante la acordarea unui 
termen rezonabil pentru formularea răspunsului la clarificări şi 
continuarea procedurii prin evaluarea ofertei sale. Totodată, prin 
adresa înregistrată la Consiliu cu nr. 17496/10.09.2015, 
contestatoarea a solicitat suspendarea procedurii de atribuire, în ceea 
ce priveşte Lotul nr. 3.            

Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii. 
   

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

 
DECIDE: 

 
În baza art. 275 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
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ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, respinge ca 
nefondată cererea de suspendare a procedurii, formulată în adresa 
înregistrată la Consiliu cu nr. 17496/10.09.2015 depusă de SC M 
Comex SRL, în contradictoriu cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Harghita. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu 
prevederile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare, potrivit art. 275 alin. (3) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

                                
 


