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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. 1959/C8/2246 
Data:  16.11.2015  

 
      Prin contestaţia nr. 1532/10.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22001/12.11.2015,  
formulată de SC DEVELTOR SRL,  cu sediul în Târgu Mureş, str. Câmpului 
nr. 15, judeţul Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub 
nr. J26/810/2010, având CUI RO22780943, reprezentată legal prin Ivan 
Cosma Cezar - administrator, împotriva cerinţelor privind personalul 
solicitat, echipamentele necesare realizării lucrărilor şi capacitatea 
financiară cuprinse în cadrul documentaţiilor de atribuire elaborate de 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA, cu sediul în 
Mediaş, Piaţa C. I. Motaş nr. 4, judeţul Sibiu, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurilor de licitaţie deschisă organizate în 
vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică având ca obiect „lucrări 
pregătitoare provizorii, foraj şi probe de producţie la sonda 1 Radeni” şi 
„lucrări pregătitoare provizorii, foraj şi probe de producţie la sonda 402 
Deleni”, s-a solicitat Consiliului pronunţarea cu privire la validitatea  
cerinţelor contestate. 
      Pe rol se află soluţionarea contestaţiei privind procedura de atribuire 
a contractului de achiziţie publică având ca obiect „lucrări pregătitoare 
provizorii, foraj şi probe de producţie la sonda 402 Deleni”, ca urmare a 
disjungerii din dosarul 2230/C6/2015, aprobată la data de 12.11.2015. 
 

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

 
DECIDE:  

 
Ia act de renunţarea la contestaţia formulată de SC DEVELTOR SRL 

în contradictoriu cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE 
ROMGAZ SA, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
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publică având ca obiect „lucrări pregătitoare provizorii, foraj şi probe de 
producţie la sonda 402 Deleni”. 

 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


