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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 / 021.8900.745 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. 1345 / C9 /1001, 1011, 1044

Data: 08.04.2011

Pe rolul CNSC au fost înregistrate sub nr. 6226/04.03.2011, nr. 
6270/07.03.2011 şi, respectiv nr. 6394/08.03.2011, contestaţiile 
formulate de SC DRUMURI BIHOR SA, SC GHENAU TRADE SRL şi SC 
EURODAIDOORS SRL, împotriva documentaţiei de atribuire, 
elaborată de COMUNA AUŞEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
AUŞEU), cu sediul în Auşeu, nr. 32, judeţul Bihor, în calitate de 
autoritate contractantă, în procedura licitaţie restrânsă, organizată 
în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică (proiectare şi 
execuţie), având ca obiect „Elaborare proiect tehnic, lucrări de 
execuţie şi dotare în cadrul proiectului FEADR, măsura 322, intitulat 
Modernizare străzi în localitaţile Groşi, Auşeu, Gheghie şi Luncşoara, 
Alimentare cu apă în localitatea Luncşoara, Canalizare menajeră şi 
staţie de epurare în localitatea Luncşoara, Modernizare şi reabilitare 
cămin cultural în localitatea Luncşoara, Înfiinţare grădiniţă în 
localitatea Groşi, Comuna AUŞEU, judeţul Bihor”, cod CPV 
45233120-6 Lucrări de construcţii de drumuri (Rev. 2), 45232150-8
Lucrări de conducte pentru conducte de alimentare cu apă (Rev. 2), 
45232400-6 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale 
(Rev. 2), 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru 
construcţia de lucrări publice (Rev. 2), 71356200-0 Servicii de 
asistenţă tehnică (Rev. 2).

Prin contestaţia nr. 748/04.03.2011, înregistrată la CNSC sub 
nr. 6226/04.03.2011, formulată de SC DRUMURI BIHOR SA, cu 
sediul în Oradea, Şos. Borşului, nr. 14/A, judeţul Bihor, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J05/801/1998, 
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având CUI RO 10980670, reprezentată legal prin Crăciun Dorel –
Director executiv, s-a solicitat în principal, obligarea autorităţii 
contractante la modificarea documentaţiei de atribuire, prin 
eliminarea criteriilor de calificare şi/sau selecţie nelegale, precum şi
la modificarea termenelor de prezentare a candidaturilor/ofertelor
iar, în subsidiar, suspendarea procedurii de atribuire până la 
soluţionarea contestaţiei. 

Prin contestaţia nr. 333/04.03.2011, înregistrată la CNSC sub 
nr. 6270/07.03.2011, formulată de SC GHENAU TRADE SRL, cu 
sediul în Oradea, Şos. Borşului, nr. 38/A, judeţul Bihor, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J05/524/1997, 
având CUI RO 9358615, reprezentată legal prin Bodea Traian -
Administrator, s-a solicitat în principal, anularea procedurii de 
atribuire, iar în subsidiar, remedierea documentaţiei de atribuire, 
prin eliminarea cerinţelor de calificare şi selecţie nelegal impuse şi a 
factorilor de evaluare a ofertelor utilizaţi cu nerespectarea legislaţiei 
europene şi naţionale, aplicabile în materia achiziţiilor publice.

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, 
înregistrată la CNSC sub nr. 6394/08.03.2011, completată prin 
adresa înregistrată la CNSC sub nr. 9096/30.03.2011, formulată de 
SC EURODAIDOORS SRL, cu sediul în Oradea, str. Zlatnei nr. 4, 
judeţul Bihor, reprezentată legal prin Luca Teodor - Director, s-a 
solicitat „amendarea conducătorului autorităţii contractante cu 
amendă în cuantum de 10.000 lei, precum şi anularea procedurii de 
atribuire pentru comportament abuziv în raport cu dispoziţiile legale 
imperative ale legislaţiei europene şi naţionale în materia achiziţiilor 
publice”.

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG 34/2006, 
contestaţiile care fac obiectele dosarelor nr. 1001/2011, 1011/2011
şi 1044/2011 se conexează pentru a se pronunţa o soluţie unitară, 
fiind formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire

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

DECIDE:

În temeiul prevederilor art. 278 alin. (2) şi (4) din OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
considerentele expuse în motivare, Consiliul admite în parte
contestaţiile formulate de SC DRUMURI BIHOR SA, de SC GHENAU 
TRADE SRL şi de SC EURODAIDOORS SRL în contradictoriu cu 
COMUNA AUŞEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUŞEU) şi 
dispune remedierea documentaţiei de atribuire, în sensul celor 
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precizate în motivare, şi publicarea acestor măsuri în SEAP în 
termen de 10 zile de la primirea deciziei.

În temeiul prevederilor art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul dispune 
continuarea procedurii de atribuire, şi stabilirea unui nou termen de 
depunere a candidaturilor.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu 
prevederile art. 280 alin. (1) 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.


