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Anexa 2 —Legea nr.176/2010 

DECLA Ţ IE DE INTERES 

Subsemnatul/Subsemnata, 	MIHAI N. 
de EXPERT 	 la 

CNP 	 , domiciliul 

cunoseând prevederile art. 292 din Codul 

LARINELA STEFANIA 
Prim ă ria municipiului 
Publice, Serviciul Adn 
Transport Public Local ş i 

CRAIOVA,  

, având functia 
•aiova, Direc ţia Servicii 
istrare şi Monitorizare 
;uran ţa Circula ţ iei 

I privind falsul în declara ţ ii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asockit sau aerionar la societ ă ri comerciale, compani1/societ ă ri na ţioaale, institu ţ ii ck credit, grupuri de 
interes economie, precum Ş I mem bru 	asocia ţii, funda ţ 	or;!,ani7zt ţ ii neguvernamentale: 

Nr. de pă rţ i 	Valoarea total ă  a Unitatea 
Calitatea de ţ inută 	sociale sau 	părţ ilor sociale 

-  denumirea ş i ad•esa 
de ac ţ iuni 	ş i/sau a ac ţ iuni1or  

1.1 lancu Clandiu Nicusor PFA 	Administrator 	100%  
1.2 A&C Media Grolffl_ SRL 	 Asociat 	 50% 	100 RON 

2. C:ilitatca de rnembru 1n organcle de conduccre, administrare ş i control ale societ ăţ ilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/socict ăţ ilor na ţionale, ale institu ţiflor de credit, ale grupurilor de 
interes economie, ale asocia ţillor sau funda ţ iilor ori ale altor organiza ţ ii neguvernamentale: 

initatea 
Calitatea de ţ inută 	Valoarea benefic denumirea ş i adresa  

2.1 lancu Claudiu Nicusor PLA 	 Administrator 

2.2 A&C Media Group SRL 

3. Calitatea de membru în eadriti as ,  

Retributie Salariala / 
Administrator 

Dividente 2015  

	 _ 

;au sindicale  

SINDICATUL SALARIATILOR DIN AUTORITĂTI Ş J INSTITUTII PUBLIE LOCALE "DREPTUL 
NOSTRU" 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare ş i control, retribuile sau neretrilynite, 
de ţ inute în cadrul partidelor politice, func ţ ia detinut ă  ş i denumirea partidului politic 
-1 	1 	 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridicâ, consultan ţă  juridicâ, consultan ţă  ş i ci ■ ile, ob ţ intile ori 
aflate ÎII derulare în timpul exereit ă rii fune ţ iilor, mandatelor sau demnit ăţ ilor publice finan ţ ate 
bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori înehektte cu Nociet ă (i comerciale cu capital de stat sau nncie 
statul este ac ţ ionar majoritariminoritar: 



, 

Anexa 2 —Legea nr.176/2010 

5.1 Beneficiamt de contract numele, 
prenumele/denumirea şiadresa 

Titular............... 

Institutia 
contractantă  
denumirea şi 

adiesa 

Procedtuaptin 
careafost 
Incredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
inche ierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

 
contractului 

Soţ/soţie ............... 

Rude de gradul I I ) ale titularului 
............ 

Societăţi cometeiale/Persoană fizică  
autorizată/Asociaţ ii fainiliaie/Cabinete 
individuale,cabineteasociate, societ ăţi 
civile profesionale sau societ ăţi civite 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesiadeavocat/Organiza ţir 
neuvemarnentale/ Fundatii/Asociaţii2) 

') Prin rude de gradul 1 se in ţelege 
2)  Se vor declara numele, denumirea 

solul/sotia ş i rudele de gradul I obtin 
societătilor comerciale pe ac ţ iuni la 
5'.>/0 din capitalul social al societ ăţ ii. 

Prezenta declara ţ ie constituie 
caracterul incomplet al datelor men ţ ionate. 

Data complet ă rii 

	07.06.2017 

pa'rin ţ i pelinie 
ş i adresa 

contracte 
care declaran 
indiferent de 

act public 

aşa 

modul 

ş i 

beneficiarului 

ul Impreun ă  

- 

ascendent ă  ş i 
de 

cum sunt definite 

de dobandire 

răspund potrivit 

2 

- - - 

1 

- 

cu so ţul/so ţ ia 

copii pe linie 
contract unde, 

la punctul 

a ac ţ iunilor. 

legii 

ş i rudele 

descendentă . 
prin calitatea detinut ă , titularui, 

5. Nu se declară  contractele 
de gradul I de ţ in mai pu ţ in de 

penale pentru inexactitatea sau 

_ 	- 


