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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
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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. 1370/C8/927, 1119
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia nr. C1.2/85 din 28.02.2011, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 5726 din 
28.02.2011, depusă de S.C. Construcţii Feroviare Iaşi - Grup Colas 
S.A. cu sediul în Iaşi, str. Serg. Grigore Ioan nr. 10, judeţul Iaşi, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J 22/2133/1991, 
CUI RO 1956052, împotriva modului de organizare a procedurii de 
atribuire de către Primăria municipiului Suceava cu sediul în Suceava, 
B-dul 1 Mai nr. 5A, judeţul Suceava, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, cu fază finală de 
licitaţie electronică, organizată în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie publică având ca obiect „Lucrări de construcţii pentru proiectul 
«Reabilitare străzi, poduri şi pasaje, modernizare parcuri şi creare staţii 
modulare de transport în comun în municipiul Suceava»”, s-a solicitat
admiterea contestaţiei, reanalizarea ofertelor cu comunicarea 
rezultatului selecţiei şi reluarea etapei de licitaţie electronică, iar, în 
cazul în care procedura nu se mai poate relua de la etapa deschiderii 
ofertelor, s-a solicitat anularea procedurii de atribuire.

Prin contestaţia nr. 1442 din 11.03.2011, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 6896 din 11.03.2011, 
depusă de asocierea S.C. Construcţii Feroviare Iaşi - Grup Colas S.A. -
S.C. Calcarul S.A., reprezentată prin liderul de asociere S.C. Construcţii 
Feroviare Iaşi - Grup Colas S.A. cu sediul în Iaşi, str. Serg. Grigore 
Ioan nr. 10, judeţul Iaşi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
cu nr. J 22/2133/1991, CUI RO 1956052, împotriva adresei nr. 9683 
din 04.03.2011 emisă de către Primăria municipiului Suceava cu sediul 
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în Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, judeţul Suceava, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul aceleiaşi proceduri de licitaţie 
deschisă, cu fază finală de licitaţie electronică, organizată în vederea 
atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Lucrări de 
construcţii pentru proiectul «Reabilitare străzi, poduri şi pasaje, 
modernizare parcuri şi creare staţii modulare de transport în comun în 
municipiul Suceava»”, s-a solicitat admiterea contestaţiei, reanalizarea 
ofertelor cu comunicarea rezultatului selecţiei şi reluarea etapei de 
licitaţie electronică, iar, în cazul în care procedura nu se mai poate 
relua de la etapa deschiderii ofertelor, anularea procedurii de atribuire.

Pentru soluţionarea contestaţiilor, având în vedere ca acestea au 
fost formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, Consiliul a 
procedat la conexarea lor, în conformitate cu dispoziţiile art. 273 alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.

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

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
considerentele din motivare:
- respinge ca nefondată contestaţia nr. C1.2/85 din 28.02.2011 depusă 
de S.C. Construcţii Feroviare Iaşi - Grup Colas S.A.;
- respinge ca nefondat capătul de cerere, din contestaţia nr. 1442 din 
11.03.2011 depusă de S.C. Construcţii Feroviare Iaşi - Grup Colas 
S.A., referitor la anularea procedurii de atribuire.

În baza art. 278 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, pentru 
considerentele evocate în motivare, admite capătul de cerere, din 
contestaţia nr. 1442 din 11.03.2011 depusă de S.C. Construcţii 
Feroviare Iaşi - Grup Colas S.A., vizând reanalizarea ofertelor cu 
comunicarea rezultatului selecţiei şi reluarea etapei de licitaţie 
electronică. Anulează raportul procedurii şi adresele de comunicare a 
rezultatului procedurii de achiziţie publică, ca acte subsecvente ale 
raportului procedurii.

În baza art. 278 alin. (2) şi (4) din ordonanţă, obligă autoritatea 
contractantă ca, în termen de maxim 10 zile de la primirea deciziei 
Consiliului, să reanalizeze ofertele depuse în aplicarea procedurii de 
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atribuire, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a celor evocate în 
motivare. 

Obligă autoritatea contractantă să comunice tuturor participanţilor 
la procedura de atribuire măsurile luate în baza prezentei decizii.

În baza art. 278 alin. (7) din actul antementionat, ia act de 
renunţarea la contestaţia nr. 1442 din 11.03.2011 depusă de S.C. 
Calcarul S.A.

În baza art. 278 alin. (6) din ordonanţa evocată, dispune 
continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea celor decise 
anterior.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 aprobată prin Legea nr.337/2006.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare.


