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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. 38 s/38 C10/421 

Data: 31.03.2015  
 

Prin contestaţia nr. 200/30.03.2015 înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 4531/30.03.2015, 
depusă de către SC ELDICLAU IMPEX SRL, în calitate de lider al 
asocierii SC ELDICLAU IMPEX SRL – SC CORPORATE MANAGEMENT 
SOLUTIONS SRL, cu sediul în comuna Carcea, Zona Agroindustrială 
Avicola 1, judeţul Dolj, având Cod Unic de Înregistrare 8716154, şi 
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J16/787/1996, 
formulată împotriva adresei nr. 4198/25.03.2015, reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii, emisă de către COMUNA 
GHIRODA, cu sediul în comuna Ghiroda, str. Victoria nr. 46, judeţul 
Timiş, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire prin „cerere de ofertă” a contractului de achiziţie publică de 
lucrări, având ca obiect “Reabilitarea sectorului de drum între 
DJ609D şi Unitatea Militară din comuna Ghiroda, judeţul Timiş”, cod 
CPV 45233122-6, s-a solicitat:  

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
prezentei contestaţii de către CNSC; 

- anularea raportului procedurii de atribuire, anularea adresei de 
comunicare a rezultatului procedurii, a deciziei de desemnare a 
ofertei câştigătoare şi a tuturor actelor subsecvente şi obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor în conformitate cu 
documentaţia de atribuire şi prevederile legale în vigoare. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
ELDICLAU IMPEX SRL, în calitate de lider al asocierii SC ELDICLAU 
IMPEX SRL – SC CORPORATE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL a 
solicitat suspendarea derulării procedurii de atribuire până la 
soluţionarea cauzei pe fond, în conformitate cu dispoziţiile art. 275¹ 
din OUG nr. 34/2006. 



 
2

 

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, formulată de către SC 
ELDICLAU IMPEX SRL, în calitate de lider al asocierii SC ELDICLAU 
IMPEX SRL – SC CORPORATE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare. 
 

 


