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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, ..., 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 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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. ..., formulată de SC ... SRL, cu sediul 
în ..., ..., ..., privind procedura de cerere de oferte, organizată de ... SA, 
cu sediul în ..., ..., judeţul ..., în calitate de autoritate contractantă, în 
vederea atribuirii contractului de Achiziţie pompe în cadrul proiectului 
„Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare 
municipiilor ..., ... şi oraşelor ..., ..., cod CPV 42122400-4 Pompe 
centrifuge şi elevatoare de lichide (Rev.2) contestatoarea solicită ... 

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

 
DECIDE: 

 
 În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, ia act 
de renunţarea la contestaţia formulată de SC ... SRL, în contradictoriu cu 
... SA. 

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 în cadrul procedurii de atribuire amintite, 
de SC ... SRL a solicitat cele menţionate în partea introductivă a deciziei. 
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Prin adresa nr. 40061/02.12.2015, transmisă prin e-mail de către 
SC ... SRL şi înregistrată la Consiliu cu nr. 23276/..., contestatoarea a 
comunicat cererea de renunţare la contestaţie deoarece în data de 
27.11.2015 a primit de la autoritatea contractantă dispoziţia nr. 17507 ce 
constă în măsuri de remediere a procedurii.  

Având în vedere dispoziţiile art. 278 alin. (7) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 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 urmează să ia act de renunţare la contestaţia formulată de SC 
... SRL, în contradictoriu cu … SA. 
 
 

PREŞEDINTE COMPLET, 
... 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


