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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. 233S/ C9/ 1759 
Data: 17.09.2015 

 
 

Prin contestaţia nr. 818/07.09.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 17203/08.09.2015, 
depusă de SC Eol Facility SRL, cu sediul în Şos. Pantelimon nr. 247, bloc 
54, scara A, etaj 15, apartament 85, camera 1, sector 2, Bucureşti, 
având CUI 30404892, şi adresa aleasă pentru comunicarea actelor de 
procedură la Societatea Civilă de Avocaţi „Predoi şi Asociaţii”, str. 
Clucerul Udricani nr. 18, etaj 4, sector 3, Bucureşti, privind procedura 
cerere de oferte online, organizată de Comuna Băneşti – Primăria, cu 
sediul în Băneşti, str. Gherghiceni nr. 495, judeţul Prahova, în calitate 
de autoritate contractantă, pentru atribuirea contractului de proiectare 
şi execuţie lucrări, furnizarea şi montajul utilajelor tehnologice, 
procurarea mijloacelor fixe şi activelor necorporale în cadrul proiectului 
Unitate producere energie electrică - celule fotovoltaice, comuna 
Băneşti, judeţul Prahova, cod SMIS 21675, contestatoarea a solicitat 
anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 4464/”23.07.2015”, prin 
care i s-a adus la cunoştinţă că oferta sa a fost declarată neconformă, 
obligarea achizitoarei la reluarea procedurii şi reevaluarea ofertei sale, 
precum şi suspendarea prezentei contestaţii în temeiul art. 413 alin. (1) 
din Codul de procedură civilă, până la soluţionarea dosarului nr. 
616/42/2015 aflat pe rolul Curţii de Apel Ploieşti, având ca obiect 
plângere împotriva deciziei Consiliului nr. 1329/C4/1423/14.08.2015. 
          
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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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 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, pentru considerentele evocate în 
motivarea prezentei, suspendă soluţionarea contestaţiei formulate de 
SC Eol Facility SRL, în contradictoriu cu Comuna Băneşti – Primăria, 
până la rămânerea definitivă a hotărârii care va fi pronunţată de către 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal,  în dosarul nr. 616/42/2015. 

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

 
 


