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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. 263s/ C5 / 1852 

Data: 15.10.2015 
 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare şi nedatată la emitentă, 
transmisă prin mijloace electronice (e-mail), înregistrată la Consiliu sub 
nr. 18183/22.09.2015, şi în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 
18201/22.09.2015, formulată de SC COMPLET INSTAL CONSTRUCT SRL, 
cu sediul în municipiul Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr 81, judeţul 
Bihor, având CIF RO 22376627, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J05/2250/2007, reprezentată convenţional prin 
Cabinetul de Avocat „Indrieş Nicoleta Monica”, cu sediul în municipiul 
Oradea, str M. Viteazul nr 15, judeţul Bihor, împotriva rezultatului 
procedurii de atribuire, comunicat cu adresa nr. 2639/14.09.2015, de 
către COMUNA TULCA, cu sediul în localitatea Tulca nr. 231, judeţul 
Bihor, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin „cerere de oferte” offline, a contractului de achiziţie 
publică de lucrări de executare a obiectivului „Alimentare cu apă 
localitatea Căuaşd, comuna Tulca, judeţul Bihor”, cod CPV: 45000000-7 
(Rev.2) şi 45232150-8(Rev.2), s-a solicitat anularea comunicării privind 
rezultatul procedurii de atribuire nr. 2639/14.09.2015 şi reluarea 
evaluării ofertelor.  

Prin adresa nr. 2306 din 01.10.2015, înregistrată la Consiliu sub 
nr. 18881/01.10.2015, S.C. DUMEXIM S.R.L., cu sediul în municipiul 
Oradea, str. General Magheru nr. 23, judeţul Bihor, inregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J05/53/2004, având C.U.I. nr. 16057895, 
reprezentată legal prin administrator Dume Simona, în calitate de 
ofertant declarat câştigător în procedura de atribuire ce face obiectul 
cauzei, a formulat „Cerere de intervenţie principală şi accesorie”, prin 
care a solicitat, pe cale de excepţie, respingerea contestaţiei formulată 
de SC COMPLET INSTAL CONSTRUCT SRL pe considerentul autorităţii de 
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lucru judecat, iar pe fond, respingerea contestaţiei ca nefondată şi 
netemeinică şi menţinerea actelor întocmite în cadrul procedurii de către 
autoritatea contractantă ca temeinice şi legale şi, pe cale de consecinţă, 
dispunerea continuării procedurii de atribuire, corelativ cu admiterea 
cererii de intervenţie. 
  

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

 
DECIDE: 

 
Suspendă soluţionarea contestaţiei formulate de S.C. COMPLET 

INSTAL CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, str. Nicolae 
Beldiceanu nr 81, judeţul Bihor, în contradictoriu cu COMUNA TULCA, cu 
sediul în localitatea Tulca nr. 231, judeţul Bihor, până la soluţionarea 
Dosarului nr. 498/35/2015 aflat pe rolul Curţii de Apel Oradea, referitor 
la plângerea formulată de către S.C. COMPLET INSTAL CONSTRUCT 
S.R.L. împotriva Deciziei Consiliului nr. 1453/C6/1512/1519 din 
03.09.2015.  

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


