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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	UNGUREANU I. ADRIANA 	 , avănd funetia 
de 	Consilier local 
	

la _ Consiliul local al Municipiului Craiova_ 

CNP 	 , domiciliul CRAIOVA, 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că  impreună  cu familial)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia şi copiii aflati in intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări. 

Adresa sau zona 
Categori 

a * 
Anul 

dobăndirii u.. 	S prafata 
Cota- 
parte 

Modul de 
dobăndire Ti tularull) 

Craiova -; I 993 118 100(10 Achizitie Ungureanu Adriana 

Craiova 3 2000 115 100% 
Achizitie 

Ungureanu Adriana 

Craiova s 3 2000 416 50% 
Achizitie 

Ungureanu Adriana 
Burtoiu Cristina 
Elena 

Craiova, str Ctin Brancusi nr 35A 3 2008 426,27 100% Achizitie Ungureanu Adriana 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă  se află  In circuitul civil. 

*2) La "Titular" se mentionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul). 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

Adresa sau zona 
Catego 
ria* 

Anul 
dobândin i 

u. S prafata 
Cota- 
parte 

Modul de 
dobandire 

Titularull2) 

Craiova I 1993 123 100% Achizitie Ungureanu Adriana 

Craiova 4 2005 160 50% 
Achizitie 

Ungureanu Adriana 
Burtoiu Cristina 
Elena 

Craiova 2 2008 223 100% Achizitie Ungureanu Adriana 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte tări. 
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* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) cas[ de locuit; (3) cas[ de vacan([; (4)
produc!ie.

*2) La "Titular" se menlioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor.

spalii comerciale/de

solul/sof ia, copi lul),

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, galupe, iahturi qi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatricul5rii, potrivit legii

rrA

2. Bunuri sub forml de metale pre{ioase, bijuterii, obiecte de artl gi de cult, colec(ii de artl qi

numismaticl, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na{ional sau universal, a clror valoare
insumati depigeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor menliona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afl[ sau nu pe teritoriul Rom6niei

la momentul declar[rii.

III. Bunuri mobile, a cdror valoare deplqeqte 3.000 de euro fiecare, qi bunuri imobile instrlinate in
ultimele 12 luni

'aloarea

IV. Active financiare

1. Conturi qi depozite bancare, fonduri de investi{ii, forme echivalente de economisire gi investire,
inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumatl a tuturor acestora deplgeqte 5.000 de euro

)

Natura Marca Nr. de buc[{i Anul de fabrica{ie

Descriere sumari Anul dobindirii Valoarea estimatl

Bijuterii I 983 5500 Euro

Natura bunului
instrlinat

Data
instrXinlrii

Persoana cltre care s-a
instrlinat

Forma
rnstrarnarlr



NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institutii financiare din strdinitate.

valuta 
lo"rcr,is 

in anut I tr,olvatoare Ia zi

Raiffeisen Craiova - Ag Oltenia I LEI 2012
3041 lei

Raiffeisen Craiova - Ag Oltenia I EUR 2019 287 EUR

Transilvania Craiova I LEI 2019 63415.62\ei

Raiffeisen Craiova - Ag Oltenia 2 LEI 2021 I633 LEI

*Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi{ii directe gi imprumuturi acordate, daci valoarea de pia{i insumati a tuturor
acestora deplqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile si participIrile in striin[tate.

SC VIVIEN SRL
2 77 770lei

*Categoriile indicate sunt: (l) hdrtii de valoore delinute (titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2)
acliuni sau pdrli sociale in societd\i comerciale; (3) tmprumuturi acordate tn nume personal.

3. Alte active producltoare de venituri nete, care insumate depiqesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in striinitate.
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Institu{ia care administreazi
gi adresa acesteia

Tipul*

Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de imorumut Tipul* Numlr de titluri/

cota de narticipare
Ysloarea totalfl Ia zi



V. Datorii
Debite, ipoteci, garan{ii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizi(ionate in sistem leasing gi alte

asemenea bunuri, dacl valoarea insumati a tuturor acestora depiqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strdindtate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ionate fa{I de valoarea de pia{I, din
partea unor persoane, organiza[ii, societl(i comerciale, regii autonome, companii/societl{i na{ionale sau

institu{ii publice rominegti sau striine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontlri de cheltuieli, altele dec6t
cele ale angajatorului, a clror valoare individuall depiqeqte 500 de euro*

I .l . Titular

1.2. So/solie

1.3. Copii

*Se excepteazd de la declarare cadourile Si trotaliile uzuale primite din parteq rudelor de gradul I Si al I l-lea

VII. Venituri ale declarantului gi ale membrilor sIi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 4l din Legea nr.57112003 privind Codul fiscal, cu modificlrile gi completirile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdindtate.

Creditor Contractat in anul Smdent la Valoare

B. Transilvania Craiova - card credit 3637 RON

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciu I prestatl0 biectul
senerator de venit

Venitul anual
incasat

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul p restat/Obiectul
senerator de venit

Venitul anual
incasat

l. Venituri din salarii
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I .1. Titular

UNGUREANU ADRIANA SC VIVIEN SRL DIRECTOR 13.070 lei

1.2. So!/solie

1.3. Copii

2. Venituri din activitd{i independente

2.1. Titular

2.2. So!/sofie

3. Venituri din cedareafolosinlei bunurilor
3.1. Titular

3.2. So!/so{ie

4. Venituri din investi{ii

4.1. Titular

Ungureanu Adriana SC VIVIEN SRL dividende 623.350 lei
4.2. So!/solie

5. Venituri din pensii

5.1 . Titular

5.2. Sot/solie

6. Venituri din ctctivitdli agricole

6.l. Titular

6.2. So/solie

nual
t

7. Venituri din premii Si din jocuri de noroc

7.1 . Titular

7.2. Sof/solie

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
Nume. adresa

Servici u I prestat/obiectul
qenerator de venit
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7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 
UNGUREANU ADRIANA Consiliul local Craiova Consilier 12.044 lei 
8.2. Soţisoţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 	 Semnătura 

	19.05.2021 	 
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2(/'Q 	 202_,/ 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Su bsemnata, 	 UNGUREANU I. ADRIANA 
de 	Consilier local 	 la Consiliul local al Municipiului Craiova 

CNP 	 , domiciliul 	Craiova. 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal pris ind falsul In declaraţii, declar pe propria răspundere: 

, avănd funcţia 

: 1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru 
ln asociaţii, fundaţii sau alte organizatii  negusernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea deţinută 

Nr. de parţi 
sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor 

1.1 SC VIVIEN SRL asociat 77 770 lei 
1.2 1NTREP. INDIV. UNGUREANU ADRIANA asociat --- --- 
1.3 KYTY&VIVIEN SRL Asociat 20 200 lei 

2. 	Calitatea 	de 	membru 	in 	organele 	de 	conducere, 	administrare 	şi 	control 	ale 	societăţilor comerciale, 	ale 	regiilor 	autonome, 	ale ... 	. 	..... 	.. 	 . 	. 	. 	. 	... 	. 
niiior/soeletaţlior na lona e, a e instituţiiior de cre it, ale grupuri or de interes economic ale asociaţulor sau fundaţulor ori ale altor 

organuatn negus ernamentate: 
Unitatea 

— denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoareabeneficiilor 

2.1 	 

.3. Calitatea de mernbru in cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1...... 

" 	• 	•. 	.. 	. r , a 	uus rart şi con ro , re ri ut e sau neretrt ulte, detinute In ca rul partidelor pobfice, 
functia detinută i denumirea nartidului nolitic 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate in derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor 
sau demnităţilor publice finardate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori Incheiate cu societMi comerciale cu capital de stat sau 
unde statul este actionar majoritar/minoritar: 

5.1Ba-diziaulcLuttra-trunde,miumel&d2nurniŢutşi 
aciwt 

Iristituiaartattlă: 
cl2nurnicaşiadttsa 

Pnxecharritatca 
fatixnxinţăt 

catrail 
TFuleortradului 1)atăindrierii 

antralului 
Durzta 

altractului 
Valo3catotalăa 

centrMului 



Rukckgazkil»aktkulaulti............ 

Socieqicomociale/Petscatfrirăarti~ 
fiimiliaiKabineieindividdeca~cekksociMi 
civkpofesicnalesa~ici~icnstlecu 
lăsFurbelimitţicaedes~poşzsia&aock 
Olgrintiinegwentirrenale/Fuldaţi~ 

) Prin rude de gradul I se intelege părinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I 

obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potris it legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor 
menţionate. 

Data completării 

	19.05.2021 	  


