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PIEŢE S.A. TIMIŞOARA 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2015 
 
 

In urma solicitării d-voastra, privind Raportul Primarului, vă înaintăm următoarea situaţie 
cu activitatea pe anul 2015 a societăţii PIEŢE S.A. Timişoara : 

Societatea PIEŢE S.A. TIMIŞOARA, este o societate de interes local, având ca acţionar 
unic Consiliul Local Timişoara. Obiectul de activitate al societăţii este de prestări servicii în cadrul 
pieţelor. 

Numărul total al angajaţilor este de 56 persoane, iar directorul general al societăţii este dl 
ing. VICTOR ŞTEFAN. 

Societatea PIEŢE S.A. TIMIŞOARA, are în componenţă 10 pieţe. Fiecare piaţă are un 
şef piaţă şi un ajutor şef piaţă. Componenţa pieţelor este : 

1)  Piaţa IOSEFIN, şef piaţă SELEJAN DORIN 

2)  Piaţa Timişoara 700, şef piaţă DRAGULETE ALIN 

3)  Piaţa BADEA CÂRŢAN, şef piaţă CHIRILA ROS A MIRCEA 

4)  Piaţa GIROC, şef piaţă GHITA MIRCEA 

5)  Piaţa DACIA, şef piaţă SANDU CORINA 

6)  Piaţa DOINA, şef piaţă LAITIN NICOLAE 

7)  Piaţa BĂLCESCU, şef piaţă IONIŢĂ ELENA-ZORIŢA 

8)  Piaţa LIPOVEI, şef piaţă SCHMIDT ANA-MARIA 

9)  Piaţa de GROS, şef piaţă MINDA IOAN 
 

10)       Piaţa SOARELUI, şef piaţă GHITA MIRCEA 

Începând cu luna mai 2014, s-a mai adăugat o piaţă în administrarea societăţii noastre, şi 
anume PIAŢA VOLANTĂ STADION, în care pot comercializa produse doar producătorii 
particulari. 
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În anul 2015, activitatea financiară a socităţii s-a încheiat cu rezultate pozitive, iar veniturile 
totale ale societăţii, s-au ridicat la suma de 7.768.640 lei. 

Profitul soacietăţii noastre a fost de 508.215 lei. 

Făcând o comparaţie cu anul 2014, rezultă următoarele: 

 

Societatea noastră nu are obligaţii restante faţă de bugetul de stat sau bugetul local şi nici 
faţă de alţi furnizori sau creditori. 

I. REALIZĂRI 2015 

A) INVESTIŢII în 2015 : 

PIAŢA BADEA CÂRŢAN: 

Este finalizat proiectul de modernizare al pieţei, prin realizarea unei hale pentru comercianţi, 
sub copertina existenta. 

Aceasta investiţie este necesara pentru a proteja producătorii si comercianţii care isi 
desfasoara activitatea in aceasta piaţa de vreme rea. 

B) REPARAŢII în 2015 : 

În toate pieţele s-au făcut reparaţii la îmbrăcămintea asfaltică, canalizare, tinichigerie, reparaţii la 
acoperişuri, platforme pentru gunoi, etc., reparaţii absolut necesare pentru buna funcţionare a 
acestora, pentru realizarea unui cadru civilizat de desfăşurare a comerţului. 

II. INVESTIŢII 2016 

Pentru anul 2016, societatea PIEŢE S.A. TIMIŞOARA îşi propune ca plan de investiţii, 
următoarele : 

1) PIAŢA BADEA CARTAN 

-lei- 

Nr. 
Crt. 

INDICATORI 2014 2015 % 

1. VENITURI 8.037.643 7.768.640 97 

2. CHELTUIELI 7.350.465 7.260.420 99 

3. PROFIT 687.178 508.215 75 
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• În anul 2016 urmeaza sa fie realizata aceasta modernizare din fonduri proprii. 

2) EXTINDEREA PIEŢEI DE GROS 

• În cazul în care se rezolvă problema terenului, se doreşte extinderea PIEŢEI DE GROS 
pe o suprafaţă de 5 ha, care va fi un proiect ce necesită şi atragerea de fonduri europene. 

3) PIAŢA IOSEFIN 

     • În cazul în care Consiliul Local Timişoara ar putea răscumpăra terenul din vecinătatea 
pieţei, societatea PIEŢE S.A. TIMIŞOARA, ar amenaja spaţii pentru vânzarea produselor în vrac: 
pepeni, varză, cartofi, brazi, etc. Totodata s-ar amenaja şi o parcare pentru piaţă. Suprafaţa acestui 
teren este de aproximativ 2.500 mp. 

 

 


