
1 

 

CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
Str. Stavropoleos nr. 6,  sector 3,  Bucureşti,  cod poştal 030084,  România 
Tel: +4 021.310.46.41   Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42   www.cnsc.ro 

 
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 cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
adoptă următoarea 

 
DECIZIE 
Nr. ... / ... / ... 

Data: ... 
 

Prin contestaţia nr. 1334/20.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20362/21.10.2015, 
depusă de SC ... SRL, cu sediul în localitatea ..., judeţul ..., şi adresa 
aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în str. Conductelor nr. 
7, satul Zahanaua, comuna Târgşorul Vechi, judeţul Prahova, CUI ..., 
privind procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de 
furnizare de combustibil lichid uşor pentru centrale termice, cod CPV 
09100000-0, invitaţie de participare nr. .../..., cu data de deschidere a 
ofertelor ..., organizată de S...s, cu sediul în ..., ..., judeţul ..., în 
calitate de autoritate contractantă, contestatoarea a solicitat obligarea 
autorităţii la eliminarea unei condiţii restrictive din documentaţia de 
atribuire. 

 
În baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 278 alin. (7) 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, ia act de renunţarea SC ... SRL la contestaţia sa nr. 
1334/20.10.2015, în contradictoriu cu S...s. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se 
poate formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare. 
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MOTIVARE 
 
Consiliul a fost legal sesizat şi este competent, potrivit dispoziţiilor 

art. 266 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, 
cu amendamentele ulterioare, să soluţioneze contestaţia de faţă, prin 
care ofertantul SC ... SRL reclamă cerinţa documentaţiei de atribuire ca 
ofertanţii să deţină calitatea de antrepozit fiscal. 

Între timp, prin răspunsul de clarificare RFQ0078301/005, postat 
în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – SEAP la 20.10.2015, 
autoritatea a menţionat că acceptă participarea la procedură şi a 
operatorilor economici care nu deţin autorizaţie de antrepozit fiscal, 
după cum a solicitat şi contestatoarea. 

La 21.10.2015, autoritatea a anulat procedura de atribuire, 
măsură publicată în SEAP. 

Astfel fiind, raportat la obiectul contestaţiei în analiză şi văzând că 
procedura contestată a fost anulată de autoritatea contractantă, 
măsură comunicată tuturor operatorilor economici prin intermediul 
portalului SEAP, în cuprinsul invitaţiei de participare nr. ..., măsură care 
a fost acceptată tacit de toţi operatorii economici, inclusiv de SC ... 
SRL, prin neatacarea ei la Consiliu sau la instanţa de judecată, în 
condiţiile în care nu se poate dispune remedierea unui răspuns de 
clarificare sau a documentaţiei de atribuire în cadrul unei licitaţii deja 
anulate, criticile contestatoarei au rămas fără obiect. 

Prin notificarea nr. 1347/22.10.2015, înregistrată la Consiliu cu nr. 
20483/22.10.2015, contestatoarea comunică acestuia că renunţă la 
contestaţia ce formează obiectul prezentei cauze. 

În considerarea dispoziţiilor art. 278 alin. (7) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, potrivit cărora Consiliul poate lua 
act, oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta 
de către contestatoare, Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor urmează să ia act de renunţarea SC ... SRL la contestaţia 
sa nr. 1334/20.10.2015, în contradictoriu cu S...s. 

 
Redactată în patru exemplare, conţine două pagini. 
 

PREŞEDINTE COMPLET, 
... 

 
 MEMBRU,        MEMBRU, 
  ...         ... 


