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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

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

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. 1950/C1/2031, 2059, 2063 
Data: 27.05.2014 

 
Pe rolul CNSC au fost înregistrate, sub nr. 16579/23.05.2014, 

nr. 16701/26.05.2014 şi nr. 16737/26.05.2014, contestaţiile 
formulate de SC CECONI SRL, SC GP SĂGEATA PROD SRL şi SC 
LESCACI COM SRL, cu privire la procedura de atribuire, prin 
„licitaţie deschisă”, în vederea atribuirii contractului de achiziţie 
publică având drept obiect: „Modernizare (construcţie) drumuri 
forestiere în Comuna Bălan, judeţul Sălaj”, cod CPV: 45233000-9, 
organizată de autoritatea contractantă PRIMĂRIA COMUNEI BĂLAN, 
cu sediul în Comuna Bălan, nr. 76, judeţul Sălaj. 
 Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 16579/23.05.2014, 
formulată de SC CECONI SRL, cu sediul în Comuna Bixad, strada 
Principală, nr. 155, judeţul Satu Mare, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J30/2210/1994, având CUI 
RO6949560, reprezentată convenţional prin Av. Horia Bora, cu 
sediul în Cluj Napoca, strada Anatole France, nr. 59, judeţul Cluj, 
împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
1205/20.05.2014, s-a solicitat: „anularea deciziei autorităţii 
contractante prin care a fost declarată inacceptabilă oferta depusă; 
anularea raportului procedurii de atribuire; obligarea autorităţii 
contractante la continuarea procedurii, prin reevaluarea ofertelor 
acceptabile şi conforme; obligarea autorităţii contractante la plata 
cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest demers”. 
 Prin contestaţia nr. 359/23.05.2014, înregistrată la CNSC sub 
nr. 16701/26.05.2014, formulată de SC GP SĂGEATA PROD SRL, cu 
sediul în Localitatea Suplacu de Barcău, strada Minerilor, nr. 40, 
cod poştal 417535, judeţul Bihor, având CUI RO106541, împotriva 



2 
 

adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
1202/20.05.2014, s-a solicitat: „anularea comunicării rezultatului 
procedurii şi a raportului procedurii; obligarea autorităţii 
contractante la reanalizarea şi reevaluarea ofertei depuse în cadrul 
procedurii; obligarea autorităţii contractante la emiterea unei 
comunicări privind rezultatul procedurii, în conformitate cu 
dispoziţiile legale aplicabile, în vigoare şi cu prevederile 
documentaţiei de atribuire, precum şi cu respectarea principiilor 
consacrate de art. 2 alin. (2) din OUG nr. 34/2006”. 
 Prin contestaţia nr. 603/26.05.2014, înregistrată la CNSC sub 
nr. 16737/26.05.2014, formulată de Asocierea SC LESCACI COM 
SRL – SC DIMAR SRL, prin lider de asociere SC LESCACI COM SRL, 
cu sediul în localitatea Negreşti – Oaş, strada Victoriei, nr. 3/C, 
judeţul Satu-Mare, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J30/1569/1994, având CUI RO6763303, împotriva adresei 
de comunicare a rezultatului procedurii nr. 1204/20.05.2014, s-a 
solicitat: „ suspendarea procedurii; anularea raportului procedurii 
de atribuire nr. 1200/20.05.2014; continuarea procedurii”. 
 Prin adresa înregistrată la CNSC sub nr. 18636/06.06.2014, 
SC CECONI SRL, cu sediul în comuna Bixad, strada Principală, nr. 
155, judeţul Satu Mare, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J30/2210/1994, având CUI RO6949560, 
reprezentată convenţional prin Av. Horia Bora, cu sediul în Cluj 
Napoca, strada Anatole France, nr. 59, judeţul Cluj, formulează 
CERERE DE INTERVENŢIE, în contradictoriul cu autoritatea 
contractantă şi SC GP SĂGEATA PROD SRL, solicitând: 
„încuviinţarea în principiu a prezentei cereri, în principal ca cerere 
de intervenţie principală, în interes propriu; în subsidiar, ca cerere 
de intervenţie accesorie, în interesul autorităţii contractante; 
respingerea contestaţiei depusă de SC SĂGEATA PROD SRL”. 

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, contestaţiile care fac 
obiectul dosarelor nr. 2031/2014, nr. 2059/2014 şi nr. 2063/2014, 
au fost conexate pentru a se pronunţa o soluţie unitară, deoarece 
acestea sunt formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire. 

 
 
 

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

 
DECIDE: 
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Admite contestaţiile formulate de către SC CECONI SRL şi SC 

LESCACI COM SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă 
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLAN. 

Pe cale de consecinţă, anulează raportul procedurii de atribuire 
şi actele subsecvente şi obligă autoritatea contractanta ca, în 
termen de 10 zile de la comunicarea prezentei, să reevalueze 
ofertele potrivit celor reţinute în motivarea prezentei şi prevederilor 
legale. 

Respinge ca nefondată contestaţia formulată de către SC GP 
SĂGEATA PROD SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă 
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLAN şi ca inadmisibilă cererea de intervenţie 
formulată de SC CECONI SRL 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu prevederile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de 10 zile de la comunicare. 

 


