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S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. 

 
 
 

1. COMPONENŢA SOCIETĂŢII 
 
Numărul mediu de personal în anul 2005 este de 247 salariaţi faţă de 279 salariaţi în anul 

2004. 
Conducătorul societăţii este dl. Cornel Bota. 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
Obiectul de activitate al S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara este acela de 

construcţii, întreţinere şi reparaţii drumuri, străzi, platforme, terenuri de sport. 
  
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 
 
Productivitatea muncii a crescut de la 88.500 lei/salariat în anul 2004 la 128.337 

lei/salariat în anul 2005. 
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În continuare vă prezentăm lucrările executate de societatea noastră cantitativ şi valoric. 
S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara a executat lucrări de: 
 
− Întreţinere drumuri şi străzi 
− Realizarea de îmbrăcăminţi asfaltice , beton şi piatră spartă 
− Construcţii de drumuri şi străzi noi 
− Refacere străzi după spargeri şi intervenţii 
− Comercializarea de materiale şi semifabricate 
− Lucrări de deszăpezire şi combaterea poleiului 
 
S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara a efectuat lucrări în anul 2005, ca urmare a 

adjudecării contractelor de execuţie, în urma participării la licitaţiile organizate de către Primăria 
Municipiului Timişoara sau alţi beneficiari. 
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Structura valorică a realizărilor pentru anul 2005 a fost următoarea: 
 
A. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara 

la lucrări nominalizate: 11.644.820 lei 
 
B. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara 

pentru reparaţii şi întreţinere străzi: 13.770.064 lei 
 

C. Lucrări pentru diverşi beneficiari, vânzări de materiale şi produse finite: 12.307.299 
lei 
 Total realizări anul 2005 = 37.722.183 lei 
 

Valoarea realizărilor S.C. Drumuri Municipale S.A. aferente anului 2005 (37.722.183 lei) 
a depăşit cu aproximativ 25 % valoarea realizărilor aferente anului 2004 ( 30.377.800 lei ). 
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Structura realizărilor pe surse de finanţare ( valoric şi fizic ) este următoarea: 
 

A. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara 
la lucrări nominalizate ( lucrări de investiţii ale Consiliului Local Timişoara): 
 
 Valoare realizată = 11.644.820 lei, iar din această valoare s-au realizat: 

- Carosabil = 41.550 m2 
- Trotuare = 3.840 m2 

 
Lucrări realizate: 
- Amenajare Inel II Calea Aradului - str. Antenei = 1.015.158 lei 
- Amenajare str. Dacia = 829.372 lei 
- Consolidare Calea Dorobanţilor, str. Şaguna = 5.683.876 lei 
- Modernizare str. Nemoianu - Bd. Ferdinand – str. 16 Decembrie = 2.703.686 lei 
- Extindere la 4 benzi Bd. Antenei - Calea Lipovei = 858.228 lei 
- Alte lucrări = 554.500 lei 

 
B. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara 

pentru reparaţii şi întreţinere străzi: 
 Valoare realizată = 13.770.064 lei, iar din această valoare s-au realizat: 
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Carosabil = 241.237 m2, din care: 
 

1. Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi situate în sud-est şi sud – vest - ul 
municipiului Timişoara: 9.891.922 lei 

- Carosabil = 140.311 m2 
- Trotuare = - m2 

 
2. Reparaţii cu caracter de urgenţă în sud-ul municipiului Timişoara: 468.953 lei 

- Carosabil = 4.286 m2 
- Trotuare = - m2 

 
3. Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi de pământ şi piatră spartă: 2.980.713 lei  

- Carosabil = 96.640 m2 
- Trotuare = - m2 

 
4. Lucrări de deszăpezire şi combaterea poleiului: 428.476 lei  
 
C. Lucrări pentru diverşi beneficiari, vânzări de materiale şi produse finite: 

Valoare realizată = 12.307.299 lei, iar din această valoare s-au realizat: 
- Carosabil = 38.942 m2 

 
a. Refaceri străzi după spargeri-intervenţii în municipiul Timişoara: 

  
Valoare realizată = 296.124 lei, iar din această valoare s-au realizat: 
- Carosabil = 3.799 m2 
- Trotuare = 71 m2 

 
b. vânzări materiale şi produse finite: 5.765.439 lei 
c. închirieri pentru transport şi utilaje: 51.587 lei  
d. Drumuri forestiere: Pai – Bărbosu: 238.029 lei, Dumbrava: 238.038 lei 
e. Modernizarea infrastructurii liniei de tramvai în municipiul Timişoara: 1.041.197 lei 
f. Lucrări efectuate pe drumurile judeţene: 4.481.585 lei 
g. Alte lucrări realizate pentru terţi: 195.300 lei 
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Menţionăm că societatea Drumuri Municipale S.A. Timişoara a folosit pentru execuţie 
materiale exploatate în balastierele proprii, semifabricate produse în baza de producţie ( mixturi 
asfaltice, betoane de ciment, pavaje de beton, borduri, dale etc.). 
 
 Depozit: 

- Mixturi asfaltice = 68.860 to 
- Betoane de ciment = 9.444 mc 
- Balast stabilizat = 353 mc 
- Borduri = 55.100 buc 
- Plăci beton = 42 buc 
Balastiera Găvojdia 
- balast = 19.200 mc 
 
Balastiera Găvojdia de Mureş 
- Sorturi = 4620 mc 
 

 


