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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, +4 021 8900745    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. … înregistrată la Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. …, depusă de către SC ... SRL, cu 
sediul în municipiul ..., ..., judeţul ..., având număr de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului ... şi Cod Unic de Înregistrare ..., formulată 
împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată de către ..., cu sediul în 
..., ..., judeţul ..., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de cerere de oferte, pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică de servicii, având ca obiect „Întocmirea documentaţiilor de 
analiză de risc la securitatea fizică a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din ...”, cod CPV 71317000-3, s-a solicitat: ... 
    

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

 
DECIDE: 

 
 În temeiul dispoziţiilor art. 2563 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 
278 alin. (7)  din OUG nr.34/2006, cu modificări şi completări ulterioare, 
Consiliul ia act de renunţarea la contestaţia formulată de SC ... SRL, în 
contradictoriu cu autoritatea contractantă .... 

 
MOTIVARE 

 
În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: 
SC ... SRL a formulat contestaţie împotriva documentaţiei de 

atribuire, elaborată de către ..., în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de cerere de oferte, pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică de servicii, având ca obiect „Întocmirea documentaţiilor 
de analiză de risc la securitatea fizică a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din ...”, cod CPV 71317000-3, solicitând: ... 
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Contestatorul apreciază că documentaţia de atribuire conţine 
cerinţe abuzive care nu au nicio legătură cu obiectul achiziţiei publice în 
cauză. 

Ulterior, prin adresa nr. … înregistrată la CNSC sub nr. …, SC ... SRL 
informează Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor despre faptul 
că, urmare a măsurilor de remediere adoptate de autoritatea 
contractantă, îşi retrage contestaţia nr. …. 

Având în vedere dispoziţiile art. 2563 alin. (2) coroborate cu cele 
ale 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 renunţarea la contestaţia formulată de SC ... SRL în 
contradictoriu cu autoritatea contractantă .... 
 
                           
                                      PREŞEDINTE COMPLET 

                                   ... 
 
 

MEMBRU COMPLET                                           MEMBRU COMPLET         
...                                              …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... 


