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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. 317s/C10/2386 
Data: 08.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 253/02.12.2015 înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23378/04.12.2015, depusă de către 
SC NEON LIGHTING SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 78, 
judeţul Cluj, având Cod Unic de Înregistrare 6799161 şi număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J12/4533/1994, în calitate de 
lider al asocierii SC NEON LIGHTING SRL -  SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU 
SA, cu sediul în Zalău, str. Valea Mitiei nr. 2, judeţul Sălaj, reprezentate 
prin avocat Camelia Onaca, formulată împotriva rezultatului procedurii 
comunicat prin adresa nr. 67912/25.11.2015, emisă de PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI ZALĂU, cu sediul în Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr. 3, judeţul 
Sălaj, în calitate de autoritate contractantă în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă organizată pentru atribuirea contractului de concesionare având 
ca obiect „Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de iluminat în 
municipiul Zalău”, s-a solicitat anularea rezultatului procedurii licitaţiei din 
27.10.2015 cu declararea inacceptabilă a ofertei sale şi, pe cale de 
consecinţă, declararea acceptabilă a ofertei sale şi reevaluarea acesteia pe 
baza datelor concrete ale cauzei, precum şi suspendarea procedurii până 
la data deciziei finale a CNSC. 

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 Consiliul 
respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire formulată de 
către SC NEON LIGHTING SRL, în calitate de lider al asocierii SC NEON 
LIGHTING SRL -  SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 5 
zile de la comunicare. 


