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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. 96S/ C2 /775 
Data: 15.05.2015 

 
Prin contestaţia nr. 11518/PT100 din 27.04.2015, înregistrată la 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 
7838/12.05.2015, formulată de către LOUIS BERGER, cu sediul în 86 
rue Henri Farman, 92130 Issy les Moulineaux, Franţa şi punct de 
corespondenţă în Bucureşti, b-dul Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 3, 
et. 8, ap. 85, sector 1, înmatriculată la R.C.S. Nanterre sub nr. 
302588801, reprezentată legal prin Christos Constantinos Germanacos 
–Director pentru Europa, împotriva rezultatului procedurii de atribuire, 
comunicat prin adresa nr. 3691/29.04.2015, emisă de S.C. APA SERV 
S.A., cu sediul în municipiul Alexandria, str. Vedea nr. 31, judeţul 
Teleorman, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii 
de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie publică 
de servicii având ca obiect „Asistenţă tehnică pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Teleorman în perioada 2014 - 2020”, cod CPV 71356200-0, sursa de 
finanţare: „Program/Proiect: Programul Operaţional Sectorial de Mediu 
– POS Mediu”, s-a solicitat în cuprinsul contestaţiei, printre altele, şi 
„suspendarea procedurii până la soluţionarea prezentei contestaţii”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge cererea de suspendare a procedurii din contestaţia 
formulată de LOUIS BERGER, în contradictoriu cu S.C. APA SERV S.A. 
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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. 

 


