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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. 1409/02.12.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
23188/02.12.2015, aparţinând ..................., cu sediul în ......, judeţul 
..., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J..., având CUI 
RO..., reprezentată prin ... - Administrator, înaintată împotriva 
documentaţiei de atribuire, întocmită de ..., cu sediul în ..., ..., în calitate 
de autoritate contractantă în procedura, cerere de oferte, organizată în 
vederea încheierii unui contract de achiziţie publică având ca obiect  
„Amenajare depozit de cărbune nou Cariera Roşia”, cu invitaţie de 
participare nr. .../..., s-a solicitat Consiliului ...sintagmei „pentru utilaje 
speciale de stivuit şi excavat cărbune din depozite de cărbune”. 

 
 

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

 
 

DECIDE: 
 
Ia act de renunţarea la contestaţie. 

 
 
 

MOTIVARE 
 

În luarea deciziei, s-au avut în vedere următoarele: 
Prin contestaţia nr. 1409/02.12.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

23188/02.12.2015, ... atacă documentaţia de atribuire întocmită de 
........, în calitate de autoritate contractantă în procedura arătată, 
considerând că prin cerinţele impuse, autoritatea contractantă 
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restricţionează concurenţa şi încalcă prevederile Ordinului ANRMAP nr. 
509 din 2011, a art. 2 şi art. 78 din OUG nr. 34/2006, şi ale art. 8 din HG 
nr. 925/2006.   

Ulterior, prin adresa nr. 1427/..., înregistrată la CNSC sub nr. 
23441/..., ........., a precizat Consiliului că renunţă la contestaţia sa, ca 
urmare a remedierilor făcute de autoritatea contractantă.  

Văzând precizarea expresă a ........... de renunţare la contestaţia 
sa, Consiliul face aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. (7) din OUG nr. 
34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora: „Consiliul poate lua act, oricând 
în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către 
contestator” şi ia act de renunţarea la contestaţie. 

 

. 
 

 
PREŞEDINTE COMPLET 

... 
 
 

    MEMBRU COMPLET                    MEMBRU COMPLET 
     ...                                 ... 
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