
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, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 
 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 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: 05.11.2015 
 

Prin contestaţia nr. 2593/12.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19688/13.10.2015, 
formulată de S.C. ... S.A., cu sediul în ..., ..., judeţul ..., având CIF ..., 
reprezentată legal prin ..., împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin 
adresa nr. 4229 din 06.10.2015, emisă de ..., cu sediul în Localitatea ..., 
judeţul ..., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin „cerere de oferă” offline fără fază finală de licitaţie 
electronică, a contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect 
„Reabilitarea drumurilor de interes local în satul ..., comuna ..., judeţul ...”, 
cod CPV 45233223-6 – Lucrări de construcţii de drumuri (Rev.2), având 
sursa de finanţare: „Fonduri bugetare”, s-a solicitat: „... de către 
autoritatea contractantă, comunicat în data de 06.10.2015, prin adresa nr. 
4229, înregistrat de S.C. ... S.A. cu nr. 2560/06.10.2015; anularea 
raportului procedurii, a hotărârii de declarare a S.C. ... S.R.L. câştigător, 
precum şi a tuturor actelor subsecvente referitoare la procedura de 
atribuire mai sus amintită; reluarea procedurii de atribuire prin 
reevaluarea ofertelor, cu luarea în considerare a celor atacate”. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Ia act de renunţarea la contestaţia formulată de către S.C. ... S.A., în 

contradictoriu cu autoritatea contractantă .... 
Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare. 



2

 

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

MOTIVARE 
 

În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: 
Prin contestaţia formulată, S.C. ... S.A. contestă rezultatul procedurii 

de atribuire comunicat prin adresa nr. 4229 din 06.10.2015, emisă de ..., 
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
„cerere de oferă” offline fără fază finală de licitaţie electronică, a 
contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „Reabilitarea 
drumurilor de interes local în satul ..., comuna ..., judeţul ...”, cod CPV 
45233223-6 – Lucrări de construcţii de drumuri (Rev.2), având sursa de 
finanţare: „Fonduri bugetare”, solicitând: „... de către autoritatea 
contractantă, comunicat în data de 06.10.2015, prin adresa nr. 4229, 
înregistrat de S.C. ... S.A. cu nr. 2560/06.10.2015; anularea raportului 
procedurii, a hotărârii de declarare a S.C. ... S.R.L. câştigător, precum şi a 
tuturor actelor subsecvente referitoare la procedura de atribuire mai sus 
amintită; reluarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertelor, cu 
luarea în considerare a celor atacate”. 

Ulterior, prin adresa nr. 3022 din 05.11.2015, înregistrată la Consiliu 
sub nr. 21475 din 05.11.2015, S.C. ... S.A. menţionează, în mod expres, 
că „(...) renunţăm la contestaţia formulată împotriva rezultatului 
procedurii”.  

Conform art. 278, alin. (7) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare „Consiliul poate lua act, oricând în cursul 
soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator”.  

Având în vedere dispoziţiile legale invocate, Consiliul va face 
aplicarea acestora, luând act de renunţarea la contestaţia nr. 
2593/12.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 19688/13.10.2015, formulată de către S.C. ... S.A., în 
contradictoriu cu C....  

În temeiul art. 278, alin. (6) din aceeaşi ordonanţă va dispune 
continuarea procedurii de atribuire. 

Obligatorie, conform art. 280, alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 

PREŞEDINTE COMPLET 
... 
 

MEMBRU COMPLET                                          MEMBRU COMPLET 
       ...                                                                              ... 
 
 

Redactată în 4 (patru) exemplare originale, conţine 2 (două) pagini. 


