
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	UNGUREANU I. ADRIANA 	 , având funcţia 
de 	Consilier local 	 la _ Consiliul local al Municipiului Craiova_ 

CNP 	 , domiciliul CRAIOVA, 

— , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că  impreună  cu familial)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se Inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 

Adresa sau zona 
Categori 

a* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota- 

parte 
Modul de 
dobândire 

Titularull) 

Craiova 3 1993 ; 	I 8 50% Achizitie 
Ungureanu Dorian 
Ungureanu Adriana 

Craiova : 3 2000 531 25% 
Achizitie 

Ungureanu Dorian 
Ungureanu Adriana 
Ungureanu Dorian/ 
mostenitor - 
Ungureanu Ilie 
Ungureanu Stefania 

Baile Olanesti, jud Valcea, str 3 2003 269 50% Achizitie 
Ungureanu Dorian 
Ungureanu Adriana 

Craiova, s 3 2008 426,27 50% 

., 

Achizitie 

. 	. 	. 	_ 	, _ 

Ungureanu Dorian 
Ungureanu Adriana 
, 	•• 	, 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; 	mtravi an; 	uciu de apa; 	alte ca egorn ae 

terenuri extravilane, dacă  se afră  1n circuitul civil. 
*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/sotia, copilul), 

iar in cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

-. —_,...... 

Adresa sau zona  	ria* 
Catego An ul 

dobândiria 
u. 	S prafata • 

Cota- 
parte 

Modul de 
dobândire 

,  
Titularur' 

Craiova s 1 1993 123 50% Achizitie 
Ungureanu Dorian 
Ungureanu Adriana 

Craiova : 4 2005 160 25% 
Achizitie 

Ungureanu Dorian 
Ungureanu Adriana 
Ungureanu Dorian/ 
mostenitor - 
Ungureanu Ilie 
Ungureanu Stefania 
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Baile Olanesti, jud Valcea 3 2003 80 50% Achizitie Ungureanu Dorian  Ungureanu Adriana 

1Craiova, 2 2008 223 50% Achizitie 
Ungureanu Dorian 
Ungureanu Adriana 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar In cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Inmatriculării, potrivit legii 

Autoturism Audi A5 1 201 0 Achizitie 

Autoturism Toyota Rav 4 1 2007 Achizitie 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Insumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimat 

Bijuterii 1983 5500 Euro 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate 1n 
ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare

l. Conturi gi depozite bancare, fonduri de investi(ii, forme echivalente de economisire 9i investire,

inclusiv cardurile de ciedit, daci valoarea insumatl a tuturor acestora deplgeqte 5.000 de euro

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

Raiffeisen Craiova - Ag Oltenia I LEI 20t2
1698 lei

Raiffeisen Craiova - Ag Oltenia I EUR 2019 1065 EUR

Transilvania Craiova I LEI 20t9 132 lei

*Categoriile indicate sunt: (1) 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 qi imprumuturi acordate, daci valoarea de pia{I insumati a tuturor

acestora deplqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile gi participarile in strdinltate.

;

SC VIVIEN SRL
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Natura bunului I nata 
Iinstrlinat I instrlinlrii I

Persoana cfitre care s-a
instriinat

Forma I

^ '"::": .. I Valoarealnstralnartl I

Institu{ia care administreazE
si adresa acesteia

Tipul* Valuta i Desctris in anul I SotA/valoare Ia zi
tl

de titluri/ i ur,our., totalx Ia zi
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut I - '-- | cota de partici

2 77 770 lei



an:

*Categoriile indicate sunt: (l) hdrtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obliga[iuni); (2)
acliuni sau pdr{i sociale tn societdyi comerciale; (3) tmprumuturi acordate tn nume personal.

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

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strdinitate.

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

asemenea bunuri, daci valoarea insumatl a tuturor acestora depigeqte 5.000 de euro

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

4.107 EURORaiffeisen Bank - Agentia Oltenia

i

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ionate fa{I de valoarea de pia{I, din
partea unor persoane, organiza(ii, societi{i comerciale, regii autonome, companii/societi{i na{ionale sau
institu{ii publice rominegti sau striine, inclusiv burse, credite, garan(ii, decontlri de cheltuieli, altele decit
cele ale angajatorului, a ciror valoare individuall depigegte 500 de euro*

1.2. So!/sofie

*Se excepteazd de la declarare cadourile Si trotaliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I Si al llJea

Creditor I Contra"tat in anui i Scadent la I Yaloaretit
2011 2033

I
I

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele. adresa

Ser-viciul prestatl0biectul I Venitutr ahuel
senerator de venit I incasat

1.1. Titular

1.3. Copii



VII. Venituri ale declarantului qi ale membrilor sii de familie, realizatein ultimul an fiscal incheiat 
I

(potrivit art.4l din Legea nr.57112003 privind Codul fiscal, cu modificirile qi completlrile ulterioare) 
i

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdindtate.

l.l. Titular

UNGUREANU ADRIANA SC VIVIEN SRL DIRECTOR 16.956Iei

1.2. So/sofie

LINGUREANU DORIAN SC VIVIEN SRL INGINER 16.825 lei

1.3. Copii

2.1. Titular

Ungureanu Adriana
Ungureanu Adriana IntreP

Indiv.
Comert

12.883 lei

2.2. Sof/solie

1Vr"lrurl dlr rcdrr*dbbti ,unurilor

3.1. Titular

3.2. So!/sofie

4. Venituri din investitii

4.1. Titular:

Ungureanu Adriana SC VIVIEN SRL dividende 399.209lrei

4.2. So!/sofie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Sof/sofie

ffiifi{iagricole
6.1. Titular

Sursa venitul*i:
numele. adresaCine a realizat venitul t

Sen'iciul prestat/Otriectul I Venitul anaai
generator de venit I incasat

l. Venituri din salarii

2. Yenituri din activitityi independente
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6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular 

1 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 
UNGUREANU ADRIANA Consiliul local Craiova Consilier 13.140 lei 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Selfniătura 

 

ţoG 
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1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăti naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru 
fundatii sau alte or2anizaţii ne uvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa— Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor 

1.1 SC VIVIEN SRL asociat 77 770 lei 
1.2 INTREP. INDIV. UNGUREANU ADRIANA asociat --- --- 

2. Calitatea de 	membru 	in 	organele 	de 	conducere, 	administrare 	şi 	control 	ale 	societăţilor comerciale, 	ale 	regiilor 	autonome, 	ale 
companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic 	ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor 
organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa - Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 	 

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

4. Calitatea de membru 1n organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute 1n cadrui partidelor politice, 
funcţia detinută şi denumirea partidului politic  

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate in derulare 1n timpul exercitării funcţiilor, mandatelor 
sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau 
unde statul este actionar majoritar/minoritar: 

5.113en2abianil&ccurxt ntinelcrmunel&dlumikuşi 
aciesa 

1114itixiaconirwattă: PnxeJuraprincaea 
fisi 	' 

cormatul 

Dataîtchzidii 
ccnţrwidui 

Dtr&a 
ccntractului 

Valoacatotalaa 
Caitractilui 

Ttir... 

Tipul conirmului 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 UNGUREANU I. ADRIANA 	 , având funcţia 
de 	Consilier local 	 la _Consiliul local al Municipiului Craiova 

CNP 	 , domiciliul 	Craiova, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe propria răspundere: 
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RuchttgazlulI1)&tkulaulti............ 

SocklfticanercialerPerszanăfficăa~93ciMi 
fxmliabiCkineteindivii*cabinzleowcitie, 93±INi 
civfiepo~us3cietăliciv&pufesictx&cu 
lăsixrrizeli~care~aăprofe4a&avoutl 
Ogunizalimgu~ale/FullEt~ 

') 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 detinută, titularul, sotul/sotia şi rudele de gradul I 

obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării Semulitui4 , 
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