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potrivit art. 48 din Legea 207/2015, 1) actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat 
contribuabilului/plătitorului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.2) Actul 
administrativ fiscal care nu a fost comunicat potrivit art. 47 nu este opozabil contribuabilului/plătitorului şi nu produce 
niciun efect juridic. 
Prin urmare, constată că cererea nu este întemeiată şi va fi respinsă fiind aplicabile prev. art. 72 alin.(4) din L. 85/2014 
care stipulează că dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul nu este în stare de insolvenţă, respinge cererea 
creditorului, care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei. 

Pentru aceste motive,în numele legii, hotărăşte: 
Respinge cererea formulată de creditoarea DIRECTIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI, IN 
REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV, cu sediul în sector 2, 
Bucureşti, str. Sperantei, nr. 40 în contradictoriu cu debitoarea FATEH GRUP SRL, cu sediul în Pantelimon, str. 
Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 12, judeţul Ilfov, CUI 23591941 ca neîntemeiată. 
Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicare. 
Cererea de apel se depune la Tribunalul Ilfov. 
Pronunţată azi, 28.02.2019, şi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. 
Preşedinte – Judecător Sindic                 Grefier 
Mariana Ene                       Mihai-Marius Stănică 
 
2. Societatea LOI SRL, cod unic de înregistrare: 18512208 
Dosarul: 3684/93/2018 
Debitoare: LOI SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite  
Tribunalul Ilfov, Sectia Civila 
Către creditori 

Notificare  
privind deschiderea procedurii simplificate de faliment a societatii LOI SRL („Debitoarea”) 

Nr. 330/25.03.2019 
1. Dosar nr. 3684/93/2018, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, sectia civila; 
2. Arhiva instantei: Ilfov, str. Stirbei Voda, nr. 24, Oras Buftea; 
3. Debitor: LOI SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Judeţul Ilfov, oras Otopeni, strada 
Zborului nr. 1A, biroul nr. 2, avand numar de ordine în registrul comerţului J23/582/2006, CUI RO18512208;  
4. Lichidator judiciar: CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, prin asociat coordonator Ciurea Liliana - Andreea, CIF: 
29458503, inregistrata în tabloul UNPIR sub nr. RFO II 0575, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr.33-35, Parter, 
Camera 3, sector 5; 
Subscrisa, CIUREA INSOLV EXPERT IPURL prin reprezentant legal Dna. Ciurea Liliana Andreea, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului LOI SRL, desemnata prin hotărârea intermediara nr. 809/21.03.2019, pronuntata de 
Tribunalul Ilfov - Sectia Civila, în dosarul nr. 3684/93/2018, în temeiul art.147 alin. 1 din Legea nr. 85/2014; notifica: 
Intrarea în faliment prin procedura simplicata a debitorului LOI SRL, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea 
societatii. 
Creditorii debitoarei LOI SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite, pot sa procedeze la inscrierea la masa credala a 
acesteia prin depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare: termenul limita pentru depunerea cererilor 
de admitere a creantelor – 06.05.2019, cel pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului 
preliminar – 17.05.2019, termenul pentru intocmirea şi afisarea tabelului definitiv – 12.06.2019. Data primei sedinţe a 
adunării generale a creditorilor este 23.05.2019. 
Primul termen de continuare a procedurii este 27.06.2019.  
Prima sedinta a adunarii creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din str. Dr.Staicovici, nr.33-35, camera 
3, sect.5, Bucureşti, iar ordinea de zi a acesteia va fi facuta publica creditorilor inscrisi la masa credala prin publicarea 
în Buletinul Procedurilor de Insolventa, precum şi prin orice alt mijloc de comunicare.  
De la deschiderea procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare 
silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014).  
Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifica: Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov 
pentru efectuarea mentiunii.  
Pentru inscrierea la masa credala creditorii vor completa şi transmite la Tribunalul Ilfov cererea de inscriere a creantei 
în tabelul preliminar insotita de documentele justificative ale creantei şi de plata taxei de timbru în valoare de 200 de lei. 
Acestea vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, iar un exempalar se va transmite 
lichidatorului judiciar conform datelor de contact mentionate în antet. 

Lichidator judiciar, 
Ciurea Insolv Expert IPURL 

prin reprezentant legal, practician în insolventa Ciurea Liliana Andreea 
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