
 1

    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. 23s/C6/223 

Data: 05.03.2015 
 

Prin contestaţia nr. 348 din 23.02.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu 
nr.  2577 din 24.02.2015, depusă de către S.C.  ECO SUD S.A., cu sediul 
în Bucureşti, Str. Ankara nr. 3, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J40/4022/2001, având C.U.I. RO 13838255, 
reprezentată legal prin preşedintele consiliului de administraţie, Irena 
Marcu, şi convenţional prin Societatea Civilă de Avocaţi „Perju, Rotaru& 
Asociaţii”, având sediul procesual ales în Bucureşti, Str. Ankara nr. 3, et. 
1, sector 1, împotriva deciziei de declarare inaceptabilă/inadmisibilă a 
ofertei sale şi de anulare a procedurii - privind lotul 1, comunicată prin 
adresa nr. 2757 din 13.02.2015, de către JUDEŢUL MUREŞ, prin 
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, cu sediul în Târgu Mureş, Piaţa Victoriei 
nr. 1, jud. Mureş, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, organizată în vederea 
încheierii contractului de concesiune de servicii având ca obiect 
„Delegarea operării şi administrării depozitului ecologic de la Sânpaul, a 
transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni şi 
Bălăuşeri la depozit şi delegarea operării şi administrării Staţiei TMB 
Sânpaul – Proiect «Sistem de management integrat al deşeurilor solide în 
judeţul Mureş»”, cod CPV 90531000-8, 90500000-2 (Rev. 2), se solicită: 
anularea adresei susmenţionată, a raportului procedurii şi a actelor 
subsecvente acestuia (în privinţa lotului 1), obligarea autorităţii 
contractante la reluarea procedurii, prin reevaluarea ofertelor depuse, 
„prin raportare la dispoziţiile legale aplicabile, la documentaţia de 
atribuire şi la decizia  ce urmează a fi pronunţată” de către C.N.S.C., 
precum şi suspendarea procedurii de atribuire, până la soluţionarea 
contestaţiei în cauză, în temeiul art. 275 din O.U.G. nr. 34/2006. 
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În baza 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 
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 
ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, 
suspendă soluţionarea contestaţiei depusă de către S.C. ECO SUD S.A., 
cu sediul în Bucureşti, Str. Ankara nr. 3, sector 1, în contradictoriu cu 
JUDEŢUL MUREŞ, prin CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, cu sediul în Târgu 
Mureş, Piaţa Victoriei nr. 1, jud. Mureş, până la soluţionarea, de către 
Tribunalul Argeş, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, a 
contestaţiei care formează obiectul dosarului nr. 4854/109/2014.  

Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 


