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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. 97s/69C10/755 

Data: 18.05.2015  
 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor sub nr. 7708/11.05.2015, depusă de către asocierea 
SC LARYLUC PROD SRL – SC LUCICOR PROD SRL, prin lider SC 
LARYLUC PROD SRL, cu sediul în Bistriţa, str. Libertăţii nr. 20, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, având Cod Unic de Înregistrare 13852225, prin 
avocat Urcan Mihaela Anca, cu sediul procesual ales la Cabinet de 
avocat Urcan Mihaela Anca, în localitatea Baciu, str. Castanilor nr. 
32, judeţul Cluj, formulată împotriva comunicării rezultatului 
procedurii nr. 5063/05.05.2015 emisă de COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
INVESTIŢII, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite nr. 9, bloc 
107, Tronson 2, sector 5, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de „cerere de oferte” în vederea atribuirii 
contractului de lucrări având ca obiect Execuţie lucrări pentru 
obiective de investiţii incluse în Programul naţional de construcţii de 
interes public sau social Subprogramul Aşezăminte culturale - Pachet 
28 Loturi 1-3, respectiv, lotul 3 Reabilitarea modernizarea, dotarea şi 
extinderea aşezământului cultural, oraş Sângeorz Băi, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, cod CPV 45200000-9 (Rev. 2), s-a solicitat:  

- anularea acesteia ca netemeinică şi nefondată; 
- anularea deciziei autorităţii contractante de desemnare a 

ofertei câştigătoare; 
- constatarea faptului că oferta asocierii este conformă şi 

acceptabilă raportat la cerinţele fişei de date a achiziţiei, a caietului 
de sarcini, precum şi a deciziei CNSC nr. 460/44C9/385/15.04.2015; 

- obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii şi 
reevaluarea ofertelor şi, pe cale de consecinţă, anularea raportului 
procedurii; 
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- obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor 
ocazionate cu prezenta contestaţie, respectiv onorariul avocaţial, 
comisioane bancare, precum şi alte costuri care vor putea fi probate; 

- suspendarea procedurii în temeiul art. 275¹ din OUG nr. 
34/2006, până la emiterea deciziei CNSC. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care 
asocierea SC LARYLUC PROD SRL – SC LUCICOR PROD SRL, prin 
lider SC LARYLUC PROD SRL a solicitat suspendarea derulării 
procedurii de atribuire până la soluţionarea cauzei pe fond, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 275¹ din OUG nr. 34/2006. 

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 Consiliul 
respinge cererea de suspendare a procedurii formulată de către 
asocierea SC LARYLUC PROD SRL – SC LUCICOR PROD SRL, prin 
lider SC LARYLUC PROD SRL. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare. 
 


