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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
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C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ..., România, CIF 20329980, CP 030084 
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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. .../.../... 

Data: ...  
 

Prin contestaţia nr. 5652/30.09.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
18793/30.09.2015, înaintată de SC ... SRL, cu sediul în ..., ..., ..., 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ..., având CUI ..., 
reprezentată prin ...– Director general, formulată împotriva 
documentaţiei de atribuire întocmite de C..., cu sediul în ...judeţul ..., în 
calitate de autoritate contractantă în procedura, cerere de oferte, 
organizată în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică având 
ca obiect „Extinderea şi modernizarea staţiei de filtrare, tratare şi 
alimentare cu apă potabilă pentru localităţile ..., Luncasprie, Hidişel, Topa 
de Jos, Topa de Sus, Crinceşti şi Corniseşti, comuna ..., judeţul ...”, cu 
invitaţie de participare nr. ... publicată în SEAP în ..., s-a solicitat 
Consiliului .... 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Ia act de renunţarea la contestaţie. 
 

MOTIVARE 
 

În luarea deciziei, s-au avut în vedere următoarele: 
Prin contestaţia nr. 5652/30.09.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

18793/30.09.2015, SC ... SRL atacă documentaţia de atribuire întocmită 
de C..., în calitate de autoritate contractantă în procedura arătată, 
susţinând că nu poate comunica fluent cu autoritatea contractantă, 
fiindu-i îngrădită posibilitatea de a transmite întrebări şi solicitări de 
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clarificare, pentru a putea realiza în termen util o ofertă conformă 
solicitărilor.  

Ulterior, prin adresa nr. 5658/01.10.2015, înregistrată la CNSC sub 
nr. 18935/02.10.2015 şi precizată prin adresa nr. 5662/05.10.2015, 
înregistrată la CNSC sub nr. 19340/07.10.2015, SC ... SRL a solicitat 
Consiliului,  conform prevederilor art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006, 
anularea contestaţiei cu nr. de înregistrare 5652/30.09.2015. 

Văzând precizarea expresă a SC ... SRL de renunţare la contestaţia 
sa, Consiliul face aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. (7) din OUG nr. 
34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora: „Consiliul poate lua act, oricând 
în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către 
contestator” şi ia act de renunţarea la contestaţie. 
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