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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. 1766/C9/2037 
Data: 19.10.2015 

 
 

Prin contestaţia nr. 159/14.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19941/15.10.2015, 
depusă de SC Standard Heating Oil SRL, cu sediul social în Buzău, 
Bdul. Unirii, bl. 1E, parter, ap. 3, judeţul Buzău, şi adresă de 
corespondenţă la punctul de lucru în sat Berca, str. Ştefan Miclea nr. 
103, judeţul Buzău, având CUI RO 31382415, privind procedura de 
atribuire organizată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Portului nr. 163, judeţul Galaţi, pentru 
atribuirea contractului de furnizare combustibili pentru centrale 
termice SFO Sulina, Panciu, DRV Galaţi - motorină euro EN 590 şi 
combustibil lichid pentru uz neindustrial pentru aparate de gătit, de 
încălzit şi preparat apă caldă sedii AJFP Constanţa, s-a solicitat 
anularea procedurii, întrucât nu pot fi luate măsuri de remediere, 
precum şi obligarea autorităţii contractante de a utiliza eficient 
fondurile publice. 
 
 

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 
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contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, ia act de renunţarea la contestaţia formulată de SC 
Standard Heating Oil SRL, în contradictoriu cu Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Galaţi. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 10 zile de la comunicare. 
 
 
 


