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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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. 57s / 42C9 / 524 

Data: 14.04.2015 
 

Prin contestaţia nr. 118/08.04.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 5440/09.04.2015, 

depusă de Azimut Com SRL, în calitate de lider al asocierii Azimut Com 

SRL – Construct Mapcom SRL, cu sediul în comuna Acăţari, str. 
Principală nr. 123/E, judeţul Mureş, CUI RO3447233, privind procedura 

de cerere de oferte offline, organizată de Judeţul Mureş (Consiliul 

Judeţean), cu sediul în Târgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 1, judeţul 
Mureş, în calitate de autoritate contractantă, pentru atribuirea 

contractului de lucrări, având ca obiect Pod de beton armat peste 

Valea Şaeş pe DJ 106 limita judeţ Sibiu - Apold – Sighişoara (DN13) 
km 88+962, judeţul Mureş, cod CPV 45221111-3 – Lucrări de 

construcţii de poduri rutiere (Rev.2), contestatoarea a solicitat 

anularea adresei nr. 6020/03.04.2015, obligarea achizitoarei la 

reevaluarea ofertelor, şi, pe de o parte, la admiterea drept conformă a 

ofertei sale, iar pe de altă parte, la respingerea ca neconformă a 

ofertei depuse de Prodial SRL, precum şi suspendarea procedurii de 
atribuire.                       

Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii. 

   
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 

 

În baza art.  alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie 
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publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, respinge ca 

nefondată cererea de suspendare a procedurii, formulată în contestaţia 

depusă de Azimut Com SRL, în contradictoriu cu Judeţul Mureş 
(Consiliul Judeţean). 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu 

prevederile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 

de 5 zile de la comunicare, potrivit art. Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

                                
  


