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       CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +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 cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
adoptă următoarea, 
 

DECIZIE 
Nr. .../.../... 

Data: ...  
 

Prin contestaţia nr. 3507/25.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23018/26.11.2015,  
formulată de către S.C. ... S.R.L., cu sediul în ......, judeţul ..., 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ..., CUI RO ..., 
reprezentată de către ..., în calitate de director general, împotriva 
adresei nr. 84588/20.11.2015, privind anularea procedurii de atribuire, 
prin  cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică, având ca obiect 
„Reabilitare şi modernizare străzi: Calea Brezei (tronson cuprins între 
Canalul colector şi Troaca), str. Craioviţa, str. Ogorului, (PT+execuţie)”, 
emisă de către ..., cu sediul în ......, judeţul ..., în calitate de autoritate 
contractantă, se solicită admiterea acesteia şi, pe cale de consecinţă, 
următoarele: 

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care s-a considerat 
că oferta S.C. ... S.R.L. este neconformă şi, pe cale de consecinţă, a 
deciziei de anulare a prezentei proceduri de achiziţie publică; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei S.C. ... 
S.R.L. sub aspectul conformităţii; 

- accesul la dosarul achiziţiei publice, în temeiul art. 274  alin. (4) 
din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.   

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 
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DECIDE: 
 
 

Ia act de renunţarea la contestaţia formulată de către S.C. ... 
S.R.L., cu sediul în ......, judeţul ..., în contradictoriu cu ..., cu sediul în 
......, judeţul ....  

Obligatorie. 
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: 
S.C. ... S.R.L. a formulat contestaţia nr. 3507/25.11.2015, 

înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
23018/26.11.2015, împotriva adresei nr. 84588/20.11.2015, privind 
anularea procedurii de atribuire, prin  cerere de oferte, a contractului de 
achiziţie publică, având ca obiect „Reabilitare şi modernizare străzi: 
Calea Brezei (tronson cuprins între Canalul colector şi Troaca), str. 
Craioviţa, str. Ogorului, (PT+execuţie)”, emisă de către ..., solicitând 
admiterea acesteia şi, pe cale de consecinţă, următoarele : 

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care s-a considerat 
că oferta S.C. ... S.R.L. este neconformă şi, pe cale de consecinţă, a 
deciziei de anulare a prezentei proceduri de achiziţie publică; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei S.C. ... 
S.R.L. sub aspectul conformităţii; 

- accesul la dosarul achiziţiei publice, în temeiul art. 274  alin. (4) 
din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.   

Prin adresa nr. 3521/..., înregistrată la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23537/..., S.C. ... S.R.L. a adus la 
cunoştinţa Consiliului faptul că renunţă la contestaţia nr. 
3507/25.11.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 23018/26.11.2015, 
formulată împotriva adresei nr. 84588/20.11.2015, privind anularea 
procedurii de atribuire, emisă către ..., în cadrul procedurii de atribuire, 
prin  cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică, având ca obiect 
„Reabilitare şi modernizare străzi: Calea Brezei (tronson cuprins între 
Canalul colector şi Troaca), str. Craioviţa, str. Ogorului, (PT+execuţie)”.  

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. 3507/25.11.2015, 
înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 23018/26.11.2015, formulată de către S.C. 
... S.R.L., în contradictoriu cu .... 
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PREŞEDINTE COMPLET, 
…………. 

 
 

 
 

MEMBRU,                     MEMBRU, 
            ...                             ... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactată în 4 exemplare originale, conţine 3 (trei) pagini. 


