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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. 1366/C3/1007
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia nr. 438/04.03.2011, înregistrată la CNSC sub nr. 
6249/07.03.2011, înaintată de SC CONSTRUROM SA, cu sediul în 
Baia Mare, str. Minerilor nr. 16, judeţul Maramureş, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J24/287/2004, având
CUI 16161089, telefon 0362.401.396, fax 0362.401.397,
reprezentată legal prin Zoicaş Marcel – Administrator, în calitate de 
lider al Asocierii SC CONSTRUROM SA – SC CONREP SA – SC 
PROINSTAL SRL, formulată împotriva rezultatului procedurii ce i-a 
fost comunicat prin adresele nr. 742/23.02.2011, respectiv nr. 764 
din 25.02.2011, emis de către PRIMĂRIA COMUNEI RONA DE SUS, 
cu sediul în localitatea Rona de Sus nr. 1286,  judeţul Maramureş, 
telefon/fax 0262.362.128, în calitate de autoritate contractantă în 
procedura, licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii 
contractului de lucrări având ca obiect „Canalizare menajeră şi 
staţie de epurare în comuna Rona de Sus, judeţul Maramureş”, 
coduri CPV 45232400-6 – Lucrări de construcţii de canalizare de 
ape reziduale (Rev. 2), 42996000-4 – Utilaje de tratare a apelor 
reziduale (Rev. 2), 45252100-9 – Lucrări de construcţii de staţii de 
epurare (Rev. 2), 51510000-0 – Servicii de instalare de utilaje şi de 
echipament de uz general (Rev. 2), s-a solicitat Consiliului anularea 
actelor atacate, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
ofertei sale, precum şi a propunerii tehnice prezentate de Asocierea 
SC Runob COM SRL – SC Epurom SA – SC Stoneco SRL – SC 
Zadiloc SRL.

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

DECIDE

Admite contestaţia, în parte şi anulează rezultatul procedurii 
de atribuire consemnat în raportul procedurii şi actele subsecvente 
acestuia.

Dispune continuarea procedurii de atribuire, prin reevaluarea 
ofertelor, în sensul celor precizate în motivare. Măsurile dispuse vor 
fi duse la îndeplinire în maxim 5 zile de la data luării la cunoştinţă a 
conţinutului prezentei decizii.

Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 

termen de 10 zile de la comunicare.


