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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 cu nr. …, formulată de către de S.C. ... S.R.L., cu sediul 
social în ..., ..., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ..., 
având CUI ..., formulată împotriva documentaţiei de atribuire, emisă de 
către ..., cu sediul în ..., ..., judeţul ..., în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte, aplicată parţial prin 
utilizarea mijloacelor electronice, cu etapă finală de licitaţie electronică, 
organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect 
„Achiziţie publică softwere educaţional”, se solicită anularea procedurii de 
atribuire, în temeiul art. 278 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, precum şi 
suspendarea acesteia, până la soluţionarea contestaţiei, în conformitate cu 
prevederile art. 2751 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Ia act de renunţarea la contestaţia formulată de către S.C. ... S.R.L., 

cu sediul în ..., ..., în contradictoriu cu ..., cu sediul în ..., ..., judeţul .... 
MOTIVARE: 

 
În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: 
Prin contestaţia nr. …, înregistrată la C.N.S.C. sub nr. …, S.C. ... 

S.R.L. atacă documentaţia de atribuire, emisă de către ..., în calitate de 
autoritate contractantă în procedura mai sus amintită, publicată în S.E.A.P. 
cu nr. .../.... 
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Prin adresa nr. …, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. …, S.C. ... S.R.L. a adus la cunoştinţa Consiliului faptul 
că renunţă la contestaţia nr. …, înregistrată la acesta cu nr. …, formulată 
împotriva documentaţiei de atribuire, aferentă procedurii de cerere de 
oferte, aplicată parţial prin utilizarea mijloacelor electronice, cu etapă 
finală de licitaţie electronică, organizată în vederea atribuirii contractului 
de furnizare având ca obiect „Achiziţie publică softwere educaţional”, 
organizată de către autoritatea contractantă ... 

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. …, 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. …, 
formulată de către S.C. ... S.R.L., în contradictoriu cu ... 

 
 

PREŞEDINTE COMPLET, 
... 

  
  
  
  

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

 
 

 
 
 
 
 
 

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


