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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. 59S/43C9/538 

Data: 14.04.2015 
 
Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 5562/10.04.2015, 

formulată de SC ORGANICSAL PUBLIC SRL, cu sediul în Satu Mare, bd. 
Independenţei nr. 14/A, et. IV, ap. 31, judeţul Satu Mare, 
reprezentată prin avocat Mureşan-Silaghi Felicia-Cristina, împotriva 
rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 2142/03.04.2015 de 
către COMUNA RAŞCA, cu sediul în Raşca, str. Principală nr. 494, 
judeţul Satu Mare, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de licitaţie deschisă, organizată pentru atribuirea 
contractului având ca obiect „Delegare prin concesionare a serviciului 
public de salubrizare din comuna Racşa, judeţul Satu Mare”, cod CPV: 
90500000-2 – Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile (Rev. 
2), s-a solicitat anularea deciziei privind rezultatul evaluării ofertelor 
comunicată prin adresa nr. 2142/03.04.2015, anularea procedurii şi a 
actelor subsecvente raportului procedurii, obligarea autorităţii 
contractante la reevaluarea ofertelor, precum şi suspendarea 
procedurii până la soluţionarea definitivă a contestaţiei. 

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. 2751 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
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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 SC ORGANICSAL PUBLIC SRL, în 
contradictoriu cu COMUNA RAŞCA. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu 
prevederile art. 280 alin. (3) din OUG 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. . (3) din OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

                                
 


