
1

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. 1362/C1/1160
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia nr. 713/14.03.2011, înregistrată la CNSC cu nr.
7150/14.03.2011, formulată de SC ELECTROMONTAJ SA BUCUREŞTI –
SUCURSALA TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, Str. Seiler, Nr. 7, 
Judeţul Timiş, înregistrată la ONRC sub nr. J35/4104/ 1992, având CUI
RO 566, reprezentată legal prin Hariton Adrian – Director, împotriva
adresei nr. 10446/08.03.2011, reprezentând comunicarea anulării
procedurii de atribuire, emisă de către autoritatea contractantă SN 
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA “TRAIAN VUIA” SA, cu 
sediul în Loc. Ghiroda, Str. Aeroport, Nr. 2, Judeţul Timiş, Cod poştal 
307200, în vederea atribuirii prin „cerere de oferte” a contractului de 
achiziţie publică de lucrări, având drept obiect: „Modernizare PT 13, 
sistem alimentare cu energie electrică 6kV”, cod CPV 45310000-3, s-au
solicitat următoarele: revocarea actului de anulare a procedurii de 
atribuire; obligarea autorităţii contractante la reanalizarea şi 
reevaluarea ofertelor depuse; obligarea autorităţii contractante la 
încheierea contractului de achiziţie publică, conform art. 204 alin. (1), 
art. 255 alin. (1) şi art. 2562 alin. (1) din OUG nr. 34/2006.

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

DECIDE:

Respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC 
ELECTROMONTAJ SA BUCUREŞTI – SUCURSALA TIMIŞOARA în 
contradictoriu cu autoritatea contractantă SN AEROPORTUL 
INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA “TRAIAN VUIA” SA.

Pe cale de consecinţă, menţine decizia autorităţii contractante de 
anularea a procedurii de atribuire în cauză.
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
prevederile art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

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


