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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 
030084 

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 
 

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 consiliul adoptă următoarea: 
 
 

DECIZIE 
 

Nr. 2S/C2/3743 
Data: 05.01.2015 

 
 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub 
nr. 32821/29.12.2014, formulată de S.C. SOMA S.R.L., Lider al 
Asocierii S.C. SOMA S.R.L. – S.C. TEKNOSERVICE S.R.L., cu sediul 
în Municipiul Bacău, Str. Al. Tolstoi nr. 6, Judeţul Bacău, 
înregistrată la O.R.C. sub nr. J04/1782/1991, având CIF 946778, 
reprezentată legal de Sosu Constantin – Inginer, împotriva 
rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 1006/23.12.2014, 
emisă de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU 
SALUBRIZARE BACĂU, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Mărăşeşti 
nr. 2, Judeţul Bacău, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin „concesionare”, a contractului de 
achiziţie publică de servicii având ca obiect „Contract de delegare 
prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare şi 
transport al deşeurilor municipale în judeţul Bacău”, cod CPV 
90500000-2, 90511000-2, 90511400-6, 90512000-9, având sursa 
de finanţare: „fonduri bugetare”, s-a solicitat, printre altele, 
„suspendarea procedurii de achiziţie publică până la soluţionarea 
fondului cauzei”. 
 
 
                     În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 

Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a 
procedurii din cuprinsul contestaţiei formulată de S.C. SOMA S.R.L., 
în contradictoriu cu autoritatea contractantă ASOCIAŢIA DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRIZARE BACĂU. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 5 zile de la comunicare. 
 
 


