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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. 50s/44C10/465 

Data: 07.04.2015  
 

Prin contestaţia nr. 450/03.04.2015 înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 4918/03.04.2015, 
depusă de către SC VRANLACT SA, cu sediul în Focşani, str. Calea 
Munteniei nr. 1, judeţul Vrancea, având Cod Unic de Înregistrare 
1445546 şi înregistrată la ORC sub nr. J39/281/1991, formulată 
împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 13098/01.04.2015 
emisă de DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIE A COPILULUI VRANCEA, cu sediul în Focşani, b-dul Gării 
nr. 13, judeţul Vrancea, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de „cerere de oferte” cu fază finală de licitaţie 
electronică, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de 
furnizare având ca obiect „Achiziţie Produse lactate” – lotul 1, cod 
CPV 15500000-3, s-a solicitat:  

- „suspendarea procedurii de atribuire (...) şi a perfectării 
contractului cu operatorul economic declarat câştigător” 

- anularea procedurii şi reluarea acesteia la o dată ulterioară. 
Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 

VRANLACT SA a solicitat suspendarea derulării procedurii de atribuire 
până la soluţionarea cauzei pe fond, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 275¹ din OUG nr. 34/2006. 

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 
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2

DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 Consiliul 
respinge cererea de suspendare a procedurii formulată de către SC 
VRANLACT SA. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare. 
 


