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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. 1354/ C6 /1272
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată la 
C.N.S.C. cu nr. 7832 din 18.03.2011, S.C. CORATIM S.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, Str. Câmpul Pâinii nr. 3-5, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J12/1564/2004, având C.I.F. RO 16367160,
reprezentată prin administrator Marius Bejan, critică „rezultatul procedurii 
cuprins în adresa nr. 354 din 04.03.2011, confirmat prin adresa nr. 367
din 15.03.2011”, emisă de către ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ MICROREGIUNEA VLĂDEASA HUEDIN, cu sediul în 
Huedin, Str. Horea nr. 1, jud. Cluj, cod poştal 405400, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie 
deschisă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect „Execuţie 
lucrări de construcţie aferent proiect integrat privind: Îmbunătăţirea reţelei 
de drumuri de interes local din comunele Mânăstireni, Rasca, Calatele 
precum şi alimentarea cu apă şi Canalizare menajeră inclusiv staţie de 
epurare în comuna Calatele”, coduri C.P.V. 45233120-6, 45221119-9, 
45252100-9, 45332000-3. 

În baza documentelor depuse de părţi,
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DECIDE:

Admite excepţia tardivităţii contestaţiei depusă de către S.C. 
PROIECT S.A., invocată din oficiu, şi, în consecinţă, respinge, ca tardivă, 
contestaţia depusă de către S.C. CORATIM S.R.L., cu sediul în Cluj-
Napoca, Str. Câmpul Pâinii nr. 3-5, jud. Cluj, în contradictoriu cu
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MICROREGIUNEA 
VLĂDEASA HUEDIN, cu sediul în Huedin, Str. Horea nr. 1, jud. Cluj, cod 
poştal 405400.

Obligă S.C. PROIECT S.A. la plata, către autoritatea contractantă, a
cheltuielilor efectuate în cursul soluţionării contestaţiei, în cuantum de 
2000 lei.

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

10 zile de la comunicare.


