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    CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro 
 
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 cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea, 
 

DECIZIE 
                                       Nr. 5S/C7/24 

 Data: 13.01.2015  
 

Prin contestaţia nr. 14/09.01.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 343/09.01.2015,   
formulată de către S.C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., cu 
sediul social în Bucureşti, str. Chiciurei, nr. 47, sector 3, înregistrată 
la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. J40/841/1994, 
CUI RO 5348490  şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAŢI 
„CEPARU ŞI IRIMIA”, situat în Bucureşti, str. Dr. Grigore 
Romniceanu, nr. 3C, sector 5  împotriva răspunsurilor la solicitările 
de clarificări nr. 1 şi nr. 2, înregistrate la autoritatea contractantă cu 
nr. 1/05.01.2015 şi nr. 2/05.01.2015, publicate în S.E.A.P. la data 
de 07.01.2015, emise de către ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ 
IVEŞTI-POGONEŞTI, cu sediul în comuna Pogoneşti, judeţul Vaslui, 
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică, 
având ca obiect „Furnizare camion deşeuri menajere” se  solicită 
admiterea acesteia şi, pe cale de consecinţă, următoarele:  

În principal : 
- suspendarea prezentei proceduri de achiziţie publică până la 

soluţionarea pe fond a contestaţiei, în temeiul art. 2751 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  anularea răspunsurilor la solicitările de clarificări nr. 1 şi nr. 
2, înregistrate la sediul autorităţii contractante cu nr. 1/05.01.2015 
şi nr. 2/05.01.2015, precum şi a tuturor actelor încheiate de către 
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ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ IVEŞTI-POGONEŞTI ulterior datei 
deschiderii ofertelor; 

- obligarea autorităţii contractante la evaluarea ofertelor 
depuse, fără a se lua în considerare cele două răspunsuri la 
solicitările de clarificări care fac obiectul prezentei contestaţii; 

-  accesul la dosarul achiziţiei publice, în temeiul art. 274 
alin.(4) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În subsidiar : 
- în temeiul prevederilor art. 79 alin. (3) coroborate cu cele ale 

art. 209 alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, obligarea autorităţii contractante la anularea 
procedurii de atribuire pentru abateri grave de la prevederile 
legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. 

 Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. 
GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. a solicitat suspendarea 
procedurii de atribuire până la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 

formulată de către S.C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., cu 
sediul social în Bucureşti, str. Chiciurei, nr. 47, sector 3 şi cu sediul 
ales pentru comunicarea actelor de procedură la  SOCIETATEA 
CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAŢI „CEPARU ŞI IRIMIA”, situat în 
Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu, nr. 3C, sector 5, în 
contradictoriu cu ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ IVEŞTI-
POGONEŞTI, cu sediul în comuna Pogoneşti, judeţul Vaslui. 

Obligatorie. 
Dispune suspendarea procedurii de atribuire până la 

soluţionarea cauzei. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare.  
 


