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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  SOLUŢIONARE 
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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. 3877/16.11.2015, înregistrată la CNSC cu nr. 
22235/16.11.2015, depusă de SC ... SRL, cu sediul în municipiul ..., ..., ..., 
având Cod Unic de Înregistrare ... şi număr de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului ..., reprezentată legal prin administrator ..., în calitate 
de lider al Asocierii SC ... SRL - ..., împotriva solicitării de clarificări nr. 
„1800/09.11.2015”, emisă de către ... (...), cu sediul în ..., ..., în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte, organizată în 
vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „Reţea de canalizare 
menajeră şi staţie de epurare în ..., ...”, s-a solicitat admiterea contestaţiei şi 
.... 

Cererea de suspendarea a procedurii a fost soluţionată prin decizia 
Conisliului nr. .../.../.../..., procedura fiind suspendată până la soluţionarea pe 
fond a cauzei. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Ia act de renunţare la contestaţia formulată de SC ... SRL, în 
contradictoriu cu ... (...). 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
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: 
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Prin contestaţia nr. 3877/16.11.2015, înregistrată la CNSC cu nr. 
22235/16.11.2015, SC ... SRL a solicitat constatarea caracterului nelegal al 
solicitării de clarificări nr. 1800/09.11.2015,  transmisă de ... (...) în cadrul 
procedurii menţionată anterior. 

Prin adresa nr. 1961/07.12.2015, autoritatea contractantă a informat 
Conisliul în legătură cu faptul că, în data de 23.11.2015, a transmis 
contestatoarei, adresa nr. 1875, prin care i-a comunicat că oferta sa a fost 
declarată câştigătoare a procedurii. 

Prin adresa nr. 12550/.../.../07.12.2015, Consiliul a solicitat 
contestatoarei un punct de vedere cu privire la menţinerea contestaţiei, în 
condiţiile în care, între timp, oferta sa a fost declarată câştigătoare a 
procedurii.  

Contestatoarea a răspuns prin adresa nr. 4115/..., înregistrată la Consiliu 
cu nr. 23712/..., formulând o „cerere de renunţare la contestaţie” ca urmare a 
deciziei autorităţii contractante, comunicată prin adresa nr. 1875/23.11.2015.  

Având în vedere dispoziţiile art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul ia act de renunţare la 
contestaţia formulată de SC ... SRL în contradictoriu cu ... (...)  

Prezenta este obligatorie pentru părţi, în temeiul art. 280 alin. (3) din 
ordonanţa evocată. 
 
 
 

PREŞEDINTE COMPLET 
... 
 
 

 
MEMBRU COMPLET                  MEMBRU COMPLET 

...                          ... 
 
 
 
 
 
 

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


