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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 şi +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) 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, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1262/137C4/1236
Data: 01.04.2011

Prin contestaţia nr. 19/17.03.2011, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 7624/17.03.2011, 
depusă de SC East Wind Architect SRL, cu sediul în şos. Kiseleff nr. 
55B, vila 3, et. 1, ap. 2, camera 8, sector 1, Bucureşti, CUI 
16965377, împotriva documentaţiei de atribuire elaborată de
Muncipiul Bucureşti, prin Primăria Municipiului Bucureşti, cu sediul în 
Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6, Bucureşti, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de concurs de soluţii
organizată în vederea atribuirii contractului de servicii „revizuire Plan 
Urbanistic General al Municipiului Bucureşti”, s-a solicitat anularea 
procedurii şi a documentaţiei de atribuire şi obligarea autorităţii 
contractante să organizeze o nouă procedură, cu respectarea 
prevederilor legale şi a principiilor concurenţiale.   

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

DECIDE:

În temeiul 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, respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere referitor la 
anularea procedurii şi a documentaţiei de atribuire şi, ca inadmisibil,
pe cel privind obligarea autorităţii contractante să organizeze o nouă 
procedură, din contestaţia SC East Wind Architect SRL, în 
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contradictoriu Municipiul Bucureşti, prin Primăria Municipiului 
Bucureşti.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de zece zile de la comunicare.


