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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. 1355/148C4/1384

Data: 08.04.2011

Prin contestaţia nr. 72/22.03.2011, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 8554/25.03.2011, depusă de S.C. 
SILVABEL S.R.L. cu sediul în Botoşani, str. Cuza Vodă nr. 2, bl. 7D, sc. 
C, ap. 16, judeţul Botoşani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
cu nr. J07/231/1996, CUI 8512197, împotriva procedurii de cerere de 
oferte (invitaţia de participare nr. 283586, publicată în SEAP în data de 
16.03.2011) organizată de ORAŞUL CAJVANA, prin PRIMĂRIA 
ORAŞULUI CAJVANA, cu sediul în oraşul Cajvana, judeţul Suceava, în 
calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie publică având ca obiect lucrări de „amenajare a unui spaţiu 
verde şi a unui loc de joacă în oraşul Cajvana, judeţul Suceava”, s-a 
solicitat anularea procedurii de atribuire.

Subiacent, contestatoarea a solicitat suspendarea procedurii de 
atribuire, capăt de cerere soluţionat de Consiliu prin decizia nr. 
86S/124-C4/1384 din 23.03.2011.

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

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (1) şi (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, 
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pentru considerentele evocate în motivare, respinge ca tardivă 
contestaţia depusă de către S.C. SILVABEL S.R.L.

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 
10 zile de la comunicare.


