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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 
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. 95 S/ C2 /764 
Data: 14.05.2015 

 
 

Prin contestaţia nr. 6471/11.05.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 7795/11.05.2015, 
formulată de S.C. VH EXTRAOIL S.R.L., cu sediul în localitatea 
Lumina, Şos. Tulcei nr. 147C, judeţul Constanţa, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/2136/2011, având cod 
Unic de Înregistrare: RO 29111155, reprezentată legal prin Hampu 
Viorel – Administrator, împotriva Procesului Verbal nr. 2 de 
calificare şi evaluare din data de 07.05.2015, emis de SANATORIUL 
BALNEAR ŞI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL, cu sediul în localitatea 
Techirghiol, str. Dr. Victor Climescu nr. 34-40, judeţul Constanţa, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, 
prin „Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare”, a acordului-cadru de furnizare având ca obiect 
„Achiziţia de combustibil pentru centrala termică CLU tip 3”, cod 
CPV 09135000-4, sursa de finanţare: „Venituri proprii”, s-a solicitat 
în cuprinsul contestaţiei, printre altele, şi „suspendarea procedurii 
de achiziţie până la soluţionarea prezentei contestaţii”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

DECIDE: 
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Respinge cererea de suspendare a procedurii din contestaţia 

formulată de S.C. VH EXTRAOIL S.R.L., în contradictoriu cu 
SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 5 zile de la comunicare. 

 


