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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. 1368 /C9/ 1330
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia nr. 11044/22.03.2011, înregistrată la CNSC 
sub nr. 8170/22.03.2011, formulată de SC EXPERT INSTAL-
CONSTRUCT SRL în calitate de lider al asocierii SC EXPERT INSTAL-
CONSTRUCT SRL şi SC OMG CONSTRUCT PROIECT SRL, cu sediul 
social în Iaşi, Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 10, bl. P1, sc. B, ap. 9, 
judeţul Iaşi şi punct de lucru şi adresă de corespondenţă alese la 
Iaşi, Şos. Arcu nr. 26, bl. Z15, tronson II, apt. 1, parter, judeţul 
Iaşi, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J22/4/2004, având CUI RO1603071, reprezentată legal prin 
Munteanu Magda Maria – administrator, împotriva comunicării 
rezultatului procedurii nr. 109/18.03.2011 de anulare a procedurii, 
emisă de COMUNA ERBICENI, cu sediul în Comuna Erbiceni, judeţul 
Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
cerere de oferte offline, organizate în vederea atribuirii contractului 
„Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuţie, 
elaborarea documentaţiilor pentru avize, acorduri, autorizaţii şi 
asistenţă tehnică din partea proiectantului)” pentru: PROIECT 
INTEGRAT înfiinţare sistem de alimentare cu apă potabilă în 
Comuna Erbiceni, judeţul Iaşi, Etapa I – localităţile Erbiceni şi 
Birleşti; Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în 
Comuna Erbiceni, judeţul Iaşi, Etapa I - localităţile Erbiceni şi 
Birleşti; Modernizare prin asfaltare drumuri săteşti Comuna 
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Erbiceni- Km. 0 +000-3+200, Comuna Erbiceni, judeţul Iaşi; 
Construire Centru Social, Comuna Erbiceni, judeţul Iaşi, s-a solicitat
anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 109/18.03.2011 şi 
continuarea procedurii de atribuire în cauză de la faza stabilirii 
ofertelor admisibile, acceptabile.

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

DECIDE:

În temeiul prevederilor art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru considerentele expuse în motivare, Consiliul 
respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC EXPERT 
INSTAL-CONSTRUCT SRL în calitate de lider al asocierii SC EXPERT 
INSTAL-CONSTRUCT SRL şi SC OMG CONSTRUCT PROIECT SRL în 
contradictoriu cu COMUNA ERBICENI şi menţine decizia de anulare 
a procedurii de atribuire.

Prezenta decizie este obligatorie, conform prevederilor art. 
280 alin. (3) 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.  

                                


