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SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA 

 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2015 

 
 
 

 
Obiectul principal de activitate al SC Drumuri Municipale Timișoara SA îl reprezintă 

construcția, întreținerea și reparația drumurilor, străzilor, realizarea de platforme și  terenuri de 

sport, servicii și construcții civile.  

Conducătorul societății este ing. Valentin MARTÂNOV .  

Numărul mediu de personal în anul 2015 este de 299 salariați față de 334 salariați în anul 

2014.  

Lucrările executate de societatea noastră în anul 2015 sunt :  

 Întreținere drumuri și străzi; 

  Realizarea de îmbrăcăminți asfaltice , beton și piatră spartă;  

 Construcții de drumuri și străzi noi; 

  Refacere străzi după spargeri și intervenții; 

 Construcții civile; 

 Administrare parcări publice și a locurilor de staționare-parcare pe străzile cuprinse 

în zona de aplicare a Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare; 

 Administrare panouri de afișaj; 

 Servicii de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate 

pe terenuri aparținând domeniului public, sau parcate neregulamentar; 

 Servicii publice de curățenie; 

  Comercializarea de materiale și semifabricate; 

  Lucrări de deszăpezire și combatere a poleiului; 

  Încercări de laborator.  
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În anul 2015, SC Drumuri Municipale Timișoara SA a efectuat lucrări în baza contractelor 

de execuție adjudecate în urma participării la licitații organizate de către Primăria Municipiului 

Timișoara sau alți beneficiari .  

Structura valorică a realizărilor pentru anul 2015 (fără TVA) a fost următoarea :  

 

A. Din licitații câștigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara la lucrări 

nominalizate : 4 731 881  lei  

B. Din licitații câștigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru 

reparații și întreținere străzi : 14 155 320  lei  

 

C. Lucrări pentru diverși beneficiari, vânzări de materiale și produse finite :  13 191 926 lei  

 

D. Realizări din administrarea parcărilor pe 2015:   6 584 100 lei 

E. Realizări din servicii de curățenie: 824 622 lei 

F. Realizări din închirieri spații către terți: 201 205 lei 

 

                                                    Total realizări anul 2015 =  39 689 054  lei 

 

Structura realizărilor pe surse de finanțare (valoric și fizic) este următoarea :  

 

A. Din licitații câștigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara la lucrări 

nominalizate (lucrări de investiții ale Consiliului Local Timișoara) :  

Valoare realizată = 4 731 881 lei, iar din această valoare s-au realizat :  

 Carosabil =  46 655  m2  

      Lucrările  cele mai importante:  

 Amenajare strada Musicescu =  3 915 187 lei 

 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo = 816 694 lei 

 

B. Din licitații câștigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru 

reparații și întreținere străzi :  

Valoare realizată = 14 155 320 lei, iar din această valoare s-au realizat :  
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1. Lucrări de întreținere și reparare străzi pe sectoarele 4, 5 și 6 ale Municipiului Timișoara:  

14 155 320 lei, din care:  

 Carosabil = 185 407 m2  

2. Lucrări de deszăpezire și combatere a poleiului : 437 174 lei, din care: 

- lotul 4 – 264 116 lei 

- lotul 5 – 173 058 lei 

 

C. Lucrări pentru diverși beneficiari, vânzări de materiale și produse finite :  

Valoare realizată = 13 191 926  lei, iar din această valoare s-au realizat :  

1. Vânzări materiale și produse finite :  940 269 lei  

2. Închirieri pentru transport și utilaje :   71 433 lei  

3. Încercări de laborator :    711 lei 

4. Lucrări realizate în județul Timiș : 12 179 513  lei, din care: 

- Ranforsare sistem rutier pe DJ 592A Otvești  -Berini, km 7 +350 – 13+ 730 – 7 117 960 lei 

- Lucrări de modernizare a drumurilor în localitatea Sânandrei –  1 462 943 lei 

- Modernizare drumuri în Comuna Birda – 1 265 908 lei  

- Modernizare rețea stradală în Comuna Nițchidorf -  290 014 lei 

5. Alte lucrări realizate pentru terți : 2 042 688  lei  

 

D. Realizări din administrarea parcărilor pe 2015: 6 584 100  lei din care:  
 
 TIMPARK (abonamente, carduri parcări, vouchere, SMS, blocări roți, taxe penalizări) = 

 =  5 997 062  lei 

 Afișaj = 149 035  lei 

 Ridicări auto =  257 905 lei 

 Chirii parcare = 180 098 lei 

E. Realizări din servicii de curățenie: 
 
 Servicii de curățenie =  824 622 lei 

 

Menționăm că societatea Drumuri Municipale Timișoara SA a folosit pentru execuția 

lucrărilor materiale exploatate în balastierele proprii, semifabricate produse în baza de producție  

(mixturi asfaltice, betoane de ciment , pavaje de beton, borduri , dale e.t.c.).  
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Produse 2015 :  

Mixturi asfaltice =  60 764  to  

Betoane de ciment =  3 577 mc  

Balast stabilizat = 1 228 mc  

Borduri =   61 982 buc  

Plăci beton =  269 buc  

Balastiera Jena : balast  =  12.000 mc  

Parcări realizate din fonduri provenite din exploatarea sistemului de parcare:  

 

Parcare Str. Căpitan Damșescu – 66 locuri de parcare, în valoare de 172 325 lei 

Proiect Amenajare de locuri de parcare în zone de locuințe Timișoara – 54 790 lei  

 

 

         

 


