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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, 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 alin. (2) 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. 304s/C5/2261 
Data: 20.11.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 178/13.11.2015, transmisă iniţial prin mijloace 
electronice iar ulterior prin poştă, înregistrată la Consiliu sub nr. 
22147/16.11.2015 şi respectiv sub nr. 22344/17.11.2015, S.C. BRESCIA 
PROD COM S.R.L., cu sediul în satul Botorogi nr. 62, comuna Dăneşti, 
judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J18/675/1996, având CIF RO 9433083, a contestat adresa nr. 
93/1554/10.11.2015, emisă în cadrul procedurii de atribuire, prin 
„licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Servicii de reparat, încărcat, verificat, stingătoare de incendiu”, cod CPV  
50413200-5 (Rev.2), iniţiată de COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE 
„CFR” S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CRAIOVA, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Craiova, Bd. 
Decebal nr. 1, judeţul Dolj, a solicitat, între altele, „suspendarea 
procedurii până la judecarea prezentei contestaţii”. 
  

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

 
DECIDE: 

 
Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a 

procedurii de atribuire formulată în cadrul contestaţiei de S.C. BRESCIA 
PROD COM S.R.L., cu sediul în satul Botorogi nr. 62, comuna Dăneşti, 
judeţul Gorj, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE 
„CFR” S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CRAIOVA, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Craiova, Bd. 
Decebal nr. 1, judeţul Dolj. 
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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. 

 


