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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 şi +4 021 8900745 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. ... /14.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. ... /15.10.2015, depusă 
de SC ..., cu sediul social în ..., Bdul. ..., bl. ...., ...., ap...., judeţul ..., 
şi adresă de corespondenţă la punctul de lucru în sat Berca, ..., judeţul 
..., având CUI RO ..., privind procedura de atribuire organizată de ..., 
cu sediul în ..., ..., judeţul ..., pentru atribuirea contractului de 
furnizare combustibili pentru centrale termice SFO ...., ..., ... ... - 
motorină euro EN 590 şi combustibil lichid pentru uz neindustrial 
pentru aparate de gătit, de încălzit şi preparat apă caldă sedii AJFP ..., 
s-a solicitat ...întrucât nu pot fi luate măsuri de remediere, precum şi 
obligarea autorităţii contractante de a utiliza eficient fondurile publice. 
 
 

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

 
DECIDE: 

 
 În temeiul dispoziţiilor 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 la contestaţia formulată de SC ..., în 
contradictoriu cu .... 

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

MOTIVARE 
 

    În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: 
    Prin contestaţia formulată, SC ... a solicitat cele menţionate în 

partea introductivă a deciziei, susţinând că în mod eronat, autoritatea 
contractantă a organizat o procedură prin intermediul ... SA, pentru 
achiziţia de motorină euro 5 şi combustibil lichid, în condiţiile în care o 
astfel de achiziţie este permisă doar pentru materii prime, conform 
prevederilor art. 122 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006.  

   Totodată, apreciază că autoritatea contractantă a interpretat 
greşit legea aplicabilă şi a nesocotit total deciziile autorităţilor abilitate 
prin organizarea procedurii în cauză.  

 Prin adresa nr. ... /..., înregistrată la Consiliu cu nr...../..., SC ... a 
transmis cerere de renunţare la contestaţia nr. ..../14.10.2015, 
motivat de faptul că autoritatea contractantă a înţeles să respecte 
legislaţia şi a procedat la anularea licitaţiilor organizate prin ....  
 Având în vedere dispoziţiile art. 278 alin. (7) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 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 urmează să ia act de renunţare la contestaţia formulată de SC 
..., în contradictoriu cu .... 
 
 

PREŞEDINTE COMPLET, 
... 

 
 
 
         MEMBRU COMPLET,               MEMBRU COMPLET, 
    ...                                                                            ... 
 

 
  


