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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 cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
adoptă următoarea 

 
 

DECIZIE 
Nr. 273s/C11/2125 
Data: 29.10.2015 

 
 
Prin contestaţia nr. 2061/27.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20768/27.10.2015, 
formulată de SC MIKE SECURITY GROUP SRL, cu sediul social în Reşiţa, 
b-dul. Republicii nr. 11, sc. 1, P, ap. 4, judeţul Caraş-Severin, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J11/396/2010, având 
CUI 27441475, reprezentată prin Holovcsuk Daniel Gheorghe - 
Administrator, împotriva documentaţiei de atribuire aprobată prin norma 
internă nr. 36285/23.10.2015, elaborată de către SOCIETATEA 
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, cu sediul în str. Alexandru Ioan 
Cuza nr. 5, Târgu Jiu, judeţul Gorj, în calitate de autoritate contractantă, 
în cadrul procedurii de atribuire a contractului de „servicii de pază ale 
patrimoniului aparţinând Societăţii Complexul Energetic Oltenia”, cod 
CPV 79713000-5 (Rev.2), s-a solicitat, suspendarea procedurii de 
atribuire până la soluţionarea contestaţiei, obligarea autorităţii 
contractante la adoptarea unor măsuri de remediere a documentaţiei de 
atribuire care să asigure respectarea principiilor statuate de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. 

Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 
Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de 

atribuire formulată de SC MIKE SECURITY GROUP SRL, în contradictoriu 
cu autoritatea contractantă SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC 
OLTENIA SA. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

5 zile de la comunicare. 
 


