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    CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
      SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 
Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www. cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 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. 67s/C6/554 
 Data: 17.04.2015 

 
Prin contestaţia nr. 123 din 09.04.2015, înregistrată la C.N.S.C. 

cu nr. 5666 din 14.04.2015, depusă de către S.C. FLAELY GRUP S.R.L., 
cu sediul în Bistriţa, Cartier Sigmir nr. 25, jud. Bistriţa Năsăud, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J06/476/2003, 
având C.I.F. RO 15665282, reprezentată legal prin administrator 
Viorica Petrina, împotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat 
prin adresa nr. 6358 din 06.04.2015, de către AGENŢIA NAŢIONALĂ 
PENTRU LOCUINŢE, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 61, Bl. F3, 
sector 3, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin cerere de oferte, organizată în vederea încheierii 
contractului de lucrări având ca obiect „Contract de execuţie «Locuinţe 
sociale pentru comunităţile de romi, judeţul Bistriţa Năsăud, comuna 
Budacu de Jos, sat Jelna»”, cod CPV 45211000-9 – Lucrări de 
construcţii de imobile colective şi de case individuale (Rev. 2), se 
solicită:  

 - „pe cale de excepţie”, suspendarea procedurii de atribuire până 
la soluţionarea fondului cauzei, în temeiul „art. 257” din O.U.G. nr. 
34/2006; 

- pe fond, anularea adresei susmenţionată, ca fiind nelegală şi 
netemeinică, precum şi „să obligaţi autoritatea contractantă să 
reevalueze oferta noastră conform art. 255 alin. 1 şi art. 256 ind. 2 
alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006”. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 

 
Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de 

atribuire, formulată de către S.C. FLAELY GRUP S.R.L., cu sediul în 
Bistriţa, Cartier Sigmir nr. 25, jud. Bistriţa Năsăud, în contradictoriu cu 
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE, cu sediul în Bucureşti, Bd. 
Unirii nr. 61, Bl. F3, sector 3. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen 

de 5 zile de la comunicare.  
 


