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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. 36s/C7/387 
Data: 27.03.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent din 

25.03.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 4254/25.03.2015, formulată de către de S.C. 
CARPAT DESIGN CONSULTING S.R.L., în calitate de lider al asocierii 
S.C. CARPAT DESIGN CONSULTING S.R.L. – S.C. EGIS ROMÂNIA 
S.R.L., cu sediul social în Oradea, str. Republicii nr. 13, etajul 1, ap. 
7, judeţul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J05/890/2012, având CUI RO 30290640, formulată împotriva 
adresei nr. 90276/20.03.2015 de comunicare a rezultatului 
procedurii de atribuire, emisă de către MUNICIPIUL ORADEA 
(PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA), cu sediul în Oradea, Piaţa 
Unirii nr. 1, judeţul Bihor, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de cerere de oferte, organizată în vederea 
atribuirii contractului de servicii, având ca obiect „Asistenţă Tehnică 
pentru supervizarea lucrărilor inclusiv Dirigenţie de Şantier şi 
coordonator SSM pentru obiectivul de investiţie «Descongestionarea 
traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul 
transfrontalier de legătură Oradea - Biharkeresztes»”, se solicită 
suspendarea procedurii de achiziţie publică, până la soluţionarea 
contestaţiei, conform art. 2751 din O.U.G. nr. 34/2006, anularea 
adresei nr. 90276/20.03.2015 de comunicare a rezultatului 
procedurii de atribuire şi calificarea ofertei asocierii S.C. CARPAT 
DESIGN CONSULTING S.R.L. – S.C. EGIS ROMÂNIA S.R.L. ca fiind 
conformă cu cerinţele autorităţii contractante şi, în consecinţă, 
declararea acestei oferte câştigătoare. 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 
Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 

formulată de către S.C. CARPAT DESIGN CONSULTING S.R.L., în 
calitate de lider al asocierii S.C. CARPAT DESIGN CONSULTING 
S.R.L. – S.C. EGIS ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în Oradea, str. 
Republicii nr. 13, etajul 1, ap. 7, judeţul Bihor, în contradictoriu cu 
MUNICIPIUL ORADEA (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA), cu 
sediul în Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, judeţul Bihor, ca rămasă fără 
obiect.  

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare.  
 


