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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ..., România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642  +4 021 890 07 45   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. .../.../... 

Data: ... 
  
 

 Prin contestaţia nr. 81/05.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
19178/06.10.2015, înaintată de …, cu sediul în …, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J..., având CUI …, reprezentată legal de ... - 
administrator, formulată împotriva adresei de comunicare a rezultatului 
procedurii nr. 2885/29.09.2015, emisă de …, cu sediul în ..., în calitate de 
autoritate contractantă în procedura de „achiziţie directă” având ca obiect 
execuţia de  „RK – PLATOU ZONA TEHNICĂ”, s-a solicitat Consiliului să 
dispună anularea adresei menţionate şi obligarea autorităţii contractante la 
reluarea procedurii de atribuire. 

 
 

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

 
DECIDE: 

  
Ia act de renunţare la contestaţia formulată de …, în contradictoriu cu … 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 

zile de la comunicare 
 
 

MOTIVARE 
 

 Prin contestaţia nr. 81/05.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
19178/06.10.2015, … atacă adresa de comunicare a rezultatului procedurii 
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nr. 2885/29.09.2015, emisă de …, în calitate de autoritate contractantă, în 
procedura de „achiziţie directă” având ca obiect execuţia de  „RK – PLATOU 
ZONA TEHNICĂ”, solicitând Consiliului să dispună anularea actului atacat şi 
obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de atribuire. 

Prin adresa nr. 85/12.10.2015, înregistrată la CNSC cu nr. 19747/..., … 
precizează că: „... în temeiul art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006, 
formulează prezenta cerere de renunţare la contestaţie, respectiv la 
soluţionarea Contestaţiei noastre nr. 81/05.10.2015 (…)”.  

Având în vedere dispoziţiile art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, „Consiliul poate lua act, 
oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către 
contestator”, Consiliul ia act de renunţare la contestaţia formulată de … 

Prezenta este obligatorie pentru părţi, în temeiul art. 280 alin. (3) din 
ordonanţa evocată şi poate fi atacată cu plângere, în concordanţă cu art. 281 
din acelaşi act normativ. 
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PREŞEDINTE COMPLET 
... 
 
 

  
 
 
 
 MEMBRU COMPLET       MEMBRU COMPLET 

...                   … 
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