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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. 2194/C9/2464 
Data: 21.12.2015 

 
 

Prin contestaţia nr. COM/E529/16.12.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 24264/17.12.2015, 
depusă de SC COMPREST SA, cu sediul în Braşov, str. Vlad Ţepeş nr. 
13, judeţul Braşov, având CUI RO 1095130, împotriva conţinutului 
documentaţiei de atribuire (caietul de sarcini), întocmită în cadrul 
procedurii de cerere de oferte, organizată de COMUNA MÂNDRA, cu 
sediul în comuna Mândra, nr. 364, judeţul Braşov, în calitate de 
autoritate contractantă, pentru atribuirea contractului de lucrări având 
ca obiect Amenajare drumuri de exploataţie agricolă comuna Mândra, 
judeţul Braşov, s-a solicitat, în principal, modificarea caietului de sarcini, 
prin asigurarea conformităţii acestuia cu prevederile fişei de date şi 
invitaţiei de participare şi, în subsidiar, anularea procedurii dacă nu este 
posibilă luarea măsurilor de remediere. 
 

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 
COMPREST SA, în contradictoriu cu COMUNA MÂNDRA. 
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Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 
 
 

 


