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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 8, data emiterii: 30.03.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 19/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Igi-Bora Construct SRL, cod de identificare fiscală 26201849, sediul social în sat Burila Mare, comuna 
Burila Mare, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/369/2009. 
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 
0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor 
în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Igi-Bora Construct SRL, 
conform Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 12.01.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 19/101/2015, reprezentată legal prin Motoi 
Gogu, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
comunică raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel întocmit, în anexă, 
în număr de 4 (patru) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile 

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pentru 
debitorul SC Igi-Bora Construct SRL 

Număr dosar: 19/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Nadia Silvia Dinu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Igi-Bora Construct SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Ca urmare a cererii formulate de debitoarea SC Igi-Bora Construct SRL, prin care aceasta a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014, motivând că societatea are o datorie totală de 85.174,74 lei, fără 
a avea fonduri băneşti disponibile, pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile de mai mult de 60 zile de la scadenţă, 
aşa cum rezultă din balanţa de verificare pentru luna octombrie 2014, instanţa a dispus deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă împotriva debitoarei SC Igi-Bora Construct SRL, în temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
În temeiul art. 71 alin. (2) şi art. 73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, instanţa a desemnat administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Yna Consulting SPRL cu 
sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 58 din lege. 
De asemenea, în temeiul art. 71 alin. 2 şi art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, instanţa a dispus administratorului judiciar notificările de la art. 100 privind deschiderea procedurii 
debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea 
efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
Instanţa a fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă la data de 23.02.2015. Alte termene stabilite prin 
sentinţa de intrare în procedura generală de insolvenţă: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 09.03.2015. Termenul limită pentru depunerea 
eventualelor contestaţii este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. 
Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.03.2015. Data şedinţei Adunării Creditorilor este 
12.03.2015 ora 1100. 
După deschiderea procedurii generale de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 949/16.01.2015, a notificării deschiderii procedurii generale de insolvenţă, nr. 
1, din data de 15.01.2015. De asemenea, notificarea deschiderii procedurii a fost publicată şi pe site-ul administratorului 
judiciar www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Igi-Bora Construct SRL, poziţia 1. 
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul 
Curierul Naţional din data de 16.01.2015, conform dovezii anexate. Pentru publicarea acestui anunţ s-a achitat, din 
fondurile proprii ale administratorului judiciar, cu factura nr. 0071/15.01.2015 suma de 65,00 lei. 
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă, 
şedinţa urmând să aibă loc în data de 12.03.2015, ora 1100, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, având la ordinea de zi: 
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„- prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC 
Igi-Bora Construct SRL, întocmit de administratorul judiciar în conformitate cu art. 58 alin. (1) lit. b) şi art. 97 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Igi-Bora Construct SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. (4) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 
- confirmarea administratorului judiciar Yna Consulting SPRL, desemnat de judecătorul sindic prin Încheierii din 
şedinţa din Camera de Consiliu de la 12.01.2015, în baza art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 
- stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului SC 
Igi-Bora Construct SRL“. 
La data de 20.01.2015, au fost comunicate sub semnătură de primire notificări atât către administratorul societar cât şi la 
sediul societăţii, prin care am solicitat să ni se pună la dispoziţie documentele prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
În urma demersurilor efectuate de către administratorul judiciar, administratorul societar a pus la dispoziţie documentele 
solicitate. 
Cu adresa nr. 33/15.01.2015, administratorul judiciar a solicitat Primăriei Comunei Burila Mare – Direcţia de Impozite 
şi Taxe Locale să-i comunice dacă debitoarea SC Igi-Bora Construct SRL, a figurat sau figurează cu bunuri mobile şi 
imobile declarate pe teritoriul Comunei Burila Mare. Adresa nr. 33/15.01.2015 a fost expediată prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. 
Primăria Comunei Burila Mare a formulat răspuns cu adresa nr. 248/26.01.2015, prin care a comunicat că debitoarea SC 
Igi-Bora Construct SRL deţine bunuri mobile declarate pre raza comunei Burila Mare, după cum urmează: autoturism 
Volkswagen Passat cu număr de identificare WVWZZZ3AZSE082597. 
În vederea desemnării administratorului special, în temeiul art. 58 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar a convocat adunarea asociaţilor 
debitoarei SC Igi-Bora Construct SRL, având la ordinea de zi: ,,desemnarea administratorului special, având atribuţiile 
prevăzute de art. 56 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă“, 
şedinţa urmând să aibă loc la data de 22.01.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Asociaţilor debitoarei SC Igi-Bora Construct SRL a fost comunicată unicului asociat al debitoarei, 
personal sub semnătură de primire. 
La data de 22.01.2015, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Asciaţilor debitoarei având la 
ordinea de zi: ,,desemnarea administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 56 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă“. 
La data şi ora stabilite pentru ţinerea şedinţei, s-a prezentat asociatul unic, respectiv dl. Todorovic Borivoje, CNP 
04109577552512, cu domiciliul în Serbia, Kladovo, str. Nicolae Joankovica, nr. 3, act de identitate: paşaport seria SRB 
nr. 011533728, eliberat de Aut. Sârbe la data de 04.02.2014 – 100% din capitalul social. 
În urma discuţiilor purtate, unicul asociat a hotărât să desemneze ca administrator special pe dl. Todorovic Borivoje, 
CNP 04109577552512, cu domiciliul în Serbia, Kladovo, str. Nicolae Joankovica. 
Procesul verbal al Adunării asociaţilor, întocmit cu ocazia convocării Adunării asociaţilor la data de 22.01.2015, ora 
1400, va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 30.03.2015. 
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar a procedat la notificarea creditorilor debitoarei SC Igi-Bora Construct SRL privind deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului. Notificarea s-a făcut, potrivit listei creditorilor primite de la 
administratorul societar, către următorii creditori: Blue Marine SRL, Lositours SRL, Dynamic Forest SRL, Bamati 
SRL, O-Mac Padure&Gradina SRL, Stel Star Prod Imp. Exp. SRL şi A.J.F.P. Mehedinţi – S.F.O. Vînju Mare. 
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a fost comunicată creditorilor debitoarei SC Igi-Bora Construct SRL, 
prin scrisori recomandate cu, confirmare de primire la data de 15.01.2015. Pentru expedierea acestor notificări s-a 
achitat cu factura nr. 5575496/15.01.2015 suma de 52,00 lei. 
Au fost analizate documentele contabile puse la dispoziţie de către debitoare după care, administratorul judiciar a 
procedat la întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru 
debitoarea SC Igi-Bora Construct SRL prevăzut de art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Raportul întocmit în condiţiile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 25.02.2015, cu adresa nr. 104/25.02.2015, conform 
dovezii anexate. 
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitoarea SC Igi-Bora 
Construct SRL, prevăzut de art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3691/25.02.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul întocmit în condiţiile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar www.ynaconsuting.ro, la rubrica 
Portofoliu – Documente Igi-Bora Construct SRL, poziţia 2. 
Din analiza documentelor contabile, de care dispunem şi pe baza cărora a fost întocmit raportul asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitoarea SC Igi-Bora Construct SRL prevăzut de art. 
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97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul 
judiciar a constatat faptul că starea de încetare de plăţi a fost cauzată în primul rând de conjunctura economică 
nefavorabilă din domeniul în care activează debitoarea. Cu privire la acest aspect, apreciem că nu este de natură a atrage 
răspunderea materială a organelor de conducere, neîncadrându-se în niciuna din faptele prevăzute. 
Referitor la prevederile art. 117 şi 118 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, precizăm faptul că până la această dată administratorul judiciar nu a identificat situaţii care să conducă la 
introducerea unor acţiuni pentru anularea actelor frauduloase. 
Faţă de situaţia reală şi actuală a debitorului, administratorul judiciar nu îşi manifestă intenţia de a depune un plan de 
reorganizare, intenţia de a depune un astfel de plan a fost manifestată de către debitoare prin administratorul societar. 
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei cererile de creanţă depuse de către creditori în vederea înscrierii la 
masa credală. Cu această ocazie a fost ridicat exemplarul nr. 2 de la cererile de creanţă depuse şi s-au făcut copii de pe 
cererile care erau depuse într-un singur exemplar. 
S-a constatat că a fost depusă o singură cerere de creanţă de către creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi a depus cerere de creanţă pentru suma de 
108.424,00 lei. 
A fost verificată cererea de creanţă în conformitate cu art. 105 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, după care, în temeiul art. 110 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului preliminar al creanţelor 
împotriva debitoarei SC Igi-Bora Construct SRL, care cuprinde creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, care a fost înscris în Tabelul preliminar al 
creanţelor cu o creanţă bugetară în sumă de 108.424,00 lei. 
Tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Igi-Bora Construct SRL, nr. 4, din data de 09.03.2015, a fost 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4484/09.03.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, tabelul preliminar al creanţelor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 09.03.2015, cu 
adresa nr. 126/09.03.2015, conform dovezii anexate. 
Tabelul preliminar al creanţelor poate fi consultat şi analizat pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Igi-Bora Construct SRL, poziţia 3. 
La data de 12.03.2015 ora 1100, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Igi-
Bora Construct SRL, având la ordinea de zi: 
„- prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC 
Igi-Bora Construct SRL, întocmit de administratorul judiciar în conformitate cu art. 58 alin. (1) lit. b) şi art. 97 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Igi-Bora Construct SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. (4) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 
- confirmarea administratorului judiciar Yna Consulting SPRL, desemnat de judecătorul sindic prin Încheierii din 
şedinţa din Camera de Consiliu de la 12.01.2015, în baza art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 
- stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului SC 
Igi-Bora Construct SRL“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Igi-Bora Construct SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în 
data de 12.03.2015, orele 1100 s-a prezentat reprezentantul unicului creditor, respectiv: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă în 
cuantum de 100% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Se constată că, Adunarea Creditorilor prezenţi care deţine un procent de 100% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi, convocată pentru data de 12.03.2015 ora 1100, 
hotărăşte: 
1. ia act asupra raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC 
Igi-Bora Construct SRL, întocmit de administratorul judiciar în conformitate cu art. 58 alin. (1) lit. b) şi art. 97 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi nu are obiecţiuni faţă de acesta; 
2. stabileşte ca atribuţiile Comitetului Creditorilor să fie îndeplinite de Adunarea Creditorilor; 
3. confirmă administratorul judiciar Yna Consulting SPRL, desemnat de judecătorul sindic prin Încheierea din şedinţa 
din Camera de Consiliu de la 12.01.2015, în baza art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 
4. stabileşte ca remuneraţia administratorului judiciar să fie în valoare de 1.000,00 lei/lună (exclusiv TVA) şi 10% 
(exclusiv TVA) din sumele încasate rezultate din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. 
 
În temeiul art. 48 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data 
de 13.03.2015, Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 5/12.03.2015, întocmit cu ocazia Convocării Adunării 
Creditorilor din data de 12.03.2015, ora 1100, pentru debitorul SC Igi-Bora Construct SRL, cu adresa nr. 
146/13.03.2015, conform dovezii anexate. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Igi-Bora Construct SRL, poziţia 4. 
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De asemenea, în temeiul art. 48 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5022/17.03.2015, a Procesului verbal al Adunării Creditorilor, nr. 6, din data de 
12.03.2015, conform dovezii anexate. 
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că a mai fost depusă o cerere de suplimentare a cererii de creanţă de către 
creditorul Direcţia Regională a Finanţelor PubliceCraiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi 
pentru suma de 111.714,00 lei, conform Deciziei de impunere nr. F-MH 70/16.03.2015 şi a Raportului de Inspecţie 
Fiscală nr. F-MH 56/16.03.2015. 
Administratorul judiciar a verificat cererea de suplimentare a cererii de creanţă şi a constatat că aceasta îndeplineşte 
condiţiile pentru a fi înscrisă în Tabelul de creanţe al debitorului SC Igi-Bora Construct SRL. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii împotriva Tabelului preliminar al creanţelor împotriva 
debitoarei SC Igi-Bora Construct SRL, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4484/09.03.2015, în 
termenul legal de şapte zile, prevăzut de art. 111 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, în temeiul art. 112 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la 
întocmirea Tabelului definitiv al creanţelor împotriva debitoarei SC Igi-Bora Construct SRL, în care a fost înscrisă şi 
cererea de suplimentare a creanţei depusă de creditorul Direcţia Regională a Finanţelor PubliceCraiova - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi în sumă de 111.714,00 lei. Tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitoarei 
cuprinde creditorul Direcţia Regională a Finanţelor PubliceCraiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mehedinţi cu o creanţă bugetară în sumă de 220.138,00 lei şi va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 
30.03.2015. 
De asemenea, tabelul definitiv al creanţelor, nr. 7, din data de 30.03.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă cu cererea din data de 30.03.2015. 
Tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Igi-Bora Construct SRL a fost publicat şi poate fi vizualizat şi 
pe site-ul administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Igi-Bora Construct SRL. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 30.03.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


