
1                   2020 
 

Către, 

CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURA BRAILA 

E-mail: office@cciabr.ro 

 

CERERE PENTRU AVIZAREA EXISTENȚEI CAZULUI DE FORȚĂ MAJORĂ 

 

 

1. Societatea ___________________________________________________________________, 

cu sediul în _________________________, str. _____________________ nr. ____, bloc _______, 

sc. ____, etaj ____, ap. ____, sector ____, județ _______________ telefon fix ________________, 

telefon mobil ___________________, fax ______________, email ________________________, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ___________ sub nr. 

____________________, CUI _________________________, cont IBAN nr. 

____________________________________ deschis la _____________________, vă solicită, ca în 

baza dispozitiilor art. 4 lit. j) din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comert şi industrie din 

România, cu modificările şi completările ulterioare, să avizați existența cazului de forță majoră în 

cadrul contractului/ contractelor: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2. Prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului care a generat cazul de forță majoră, consecințele 

acestuia în relația cu partenerul contractual şi argumentele care atestă incidența art.1351 alin 2) Cod 

civil, legatura de cauzalitate dintre evenimentul de forță majoră invocat şi imposibilitatea 

îndeplinirii obligațiilor părții care îl invocă: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

3. În susținerea prezentei solicitari, anexăm, în copie certificată „conform cu originalul”, 

următoarele înscrisuri:   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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4. Subsemnatul _________________________________________________________________, 

în calitate de reprezentant legal al societății _____________________________________ declar pe 

propria răspundere, sub sancțiunea răspunderii juridice, inclusiv penale, ca documentele depuse sau 

cele la care am făcut referire, societatea, calitatea şi identitatea reprezentantului legal, sunt reale. 

 
 

5. Modalitatea de comunicare a a avizului de existență a cazului de forță majoră sau a respingerii 

avizului de existență a cazului de forță majoră: 

 prin poștă, cu confirmare de primire. 

 prin e-mail _________________________________ (indicare e-mail). 

 se va ridica de la sediul CCIA Brăila. 

 

NOTA BENE: 

Prezenta reprezintă cererea de emitere de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila, a 

avizului asupra existenței situației de forță majoră și conține, în anexă, ca documente depuse în 

dovedirea situației, un număr de _________ pagini.  

Toate secțiunile prezentei cereri sunt obligatoriu de completat de către solicitant. Nerespectarea 

acestui aspect în completarea cererii poate atrage respingerea acesteia. 

Solicitantul a luat act de faptul că un aviz de existență a forței majore eliberat de Camera de 

Comerț, Industrie și Agricultură Brăila nu are caracter absolut, documentul putând fi sau nu 

acceptat de cealaltă parte contractanta și, în aceste condiții, documentele depuse de solicitant în 

susținerea cererii de eliberare a avizului de existență a cazului de forță majoră ar trebui să aibă un 

caracter irefutabil. 

Prin prezenta, solicitantul a luat act de faptul că avizul privind existența cazului de forță majoră 

eliberat de Camera de Comert, Industrie și Agricultura Brăila nu este un act juridic constitutiv de 

drepturi ci un act constatator, iar existența forței majore nu poate fi influențată de emiterea sau nu a 

avizului, ea existând sau nu prin raportare la îndeplinirea coroborată a dispozițiilor art. 1351 C. civ. 

și a celor stabilite de părți prin contractul valabil încheiat dintre acestea. 

 

REPREZENTANT LEGAL_______________________ 

al _________________________________________ 

 

 

Data____________________                         

 

 


