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CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.
Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

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. 1365/C8/1225
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia nr. 028 din 17.03.2011, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 7506 din 
17.03.2011, depusă de S.C. AD MEDIA GROUP S.R.L. cu sediul 
în Iaşi, Şos. Păcurari nr. 89, bl. 475, sc. C, et. 6, ap. 29, 
judeţul Iaşi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J22/2019/2005, CIF RO17847442, formulată împotriva 
răspunsului la solicitarea de clarificări în data de 16.03.2011 
emisă de către CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA cu sediul în 
Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 36, judeţul Suceava, cod 
poştal 720026, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă organizată în 
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca 
obiect „Contract de servicii de organizare eveniment pentru 
proiectul <PELERIN ÎN BUCOVINA>, cod SMIS 15846 
promovat, în cadrul Programului Operaţional Regional, 2007-
2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3. – Promovarea 
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul 
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, s-a 
solicitat anularea procedurii de atribuire pentru erori grave 
conţinute în răspunsul la solicitarea de clarificări şi în 
documentaţia de atribuire.

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat 
în scris.
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru considerentele evocate în 
motivare, respinge ca rămasă fără obiect contestaţia depusă de 
S.C. AD MEDIA GROUP S.R.L. în contradictoriu cu CONSILIUL 
JUDEŢEAN SUCEAVA.

Prezenta decizie este obligatorie în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata 
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.


