
1 

 

CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, 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. 1323/19.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

20229/20.10.2015, înaintată de SC ... SRL, cu sediul în Cozieni, ..., 
judeţul ..., punct de lucru/corespondenţă în ..., înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. ..., având CUI ..., reprezentată prin ..., 
formulată împotriva documentaţiei de atribuire întocmite de ..., cu sediul 
în ..., ...,  judeţul ... în calitate de autoritate contractantă în procedura, 
negociere fără publicarea unui anunţ de participare, organizată în 
vederea atribuirii unui contract de furnizare având ca obiect „Combustibil 
lichid pentru centrale termice”, ordin iniţiator nr. 655 şi nr. 565 publicate 
pe www.disponibil.ro în 13.10.2015, 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. 1323/19.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

20229/20.10.2015, SC ... SRL atacă documentaţia de atribuire întocmită 
de ..., în calitate de autoritate contractantă în procedura arătată, 
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considerând că au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi alin. 
(2) lit. a), b) din OUG nr. 34/2006, în sensul că s-a aplicat un tratament 
discriminator şi inegal între operatorii economici, unii fiind favorizaţi în 
detrimentul altora.  

Ulterior, prin adresa nr. 1346/22.10.2015, înregistrată la CNSC sub 
nr. 20748/22.10.2015, SC ... SRL a precizat Consiliului că renunţă la 
contestaţia sa, conform prevederilor art. 278 alin. (7) din OUG nr. 
34/2006, deoarece autoritatea contractantă a comunicat că renunţă la 
măsurile restrictive impuse iniţial. 

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. 

 
 
 

PREŞEDINTE COMPLET 
... 
 
 
 

  MEMBRU COMPLET          MEMBRU COMPLET 
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